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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
---------------------------------- 

 

1. ภาระหน้าที่   มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ยกเว้น (1) กำรสั่งกำรที่เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี

ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำย (2) กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  ในอำคำรของ
ส่วนงำน ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพ  

2. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของส่วนและฝ่ำยในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ        

รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
4. ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเงินรำยได้ประเภทอ่ืนของส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
5. ก ำกับดูแลอำคำร สถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
6. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน เพ่ือกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดีและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
7. สั่งกำร ติดตำม เร่งรัด และแก้ปัญหำอุปสรรคในงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงโดยเร็ว 
8. หน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีอธิกำรบดี หรือรองอธิกำรบดีมอบหมำย 
 

2. อ านาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล   
1. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบำย ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนรำชกำรภำยนอก

มหำวิทยำลัย หรือเอกชนมีหนังสือขอควำมร่วมมือ 
2. สั่งกำรและลงนำมในหนังสือแทนอธิกำรบดี ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
3. สั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
4. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของหน่วยงำนที่สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  ตำมงบประมำณที่

ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 
5. อนุมัติให้เบิกเงินชดเชยที่ เหมำจ่ำยให้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยยำนพำหนะส่วนตัว กรณี

ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีเดินทำงไป
ปฏิบัติรำชกำรตำมที่มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน และประสงคจ์ะใช้ยำนพำหนะส่วนตัว                                                            

6. ลงนำมในหนังสือรับรองให้ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หรือลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับกำรรักษำพยำบำล   
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 
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7. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ของผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ
ฝ่ำย หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำฝ่ำย สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

8. อนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย และข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ที่มำช่วยปฏิบัติงำน ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

9. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

10. วำงระบบและพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมหำวิทยำลัย สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ร่วมกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ 

11. อนุญำตกำรลำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังต่อไปนี้ 
 

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

                   (ยกเว้นกำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ) 
 

12. ลงนำมในหนังสือถึงเลขำธิกำรส ำนักพระรำชวังเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเพลิงศพข้ำรำชกำร       
และข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

13. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำทำยำท กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี       
และข้ำรำชกำรบ ำนำญ ถึงแก่กรรม 

14. ลงนำมในแบบขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จด ำรงชีพ หรือเงินทดแทน
ข้ำรำชกำรกรณีลำออกจำกรำชกำร 

15. อนุมัติกำรเพ่ิมวุฒิและกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยภำยในสังกัด
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  

16. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส่วน หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน ภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดี  

17. ลงนำมในบัตรประจ ำตัวบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ด้านการคลัง 
อ านาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
1. อนุมัติกำรจ่ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้.(เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล).หรือเงินรำยได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บำท    

(สิบล้ำนบำทถ้วน) ยกเว้นงบประมำณกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
2. อนุมัติกำรจ่ำยเงินในใบเบิกเงินไม่จ ำกัดจ ำนวน  
3. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำบัญชี กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำส่งเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและระเบียบ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. แต่งตั้งผู้เบิกและผู้เบิกแทน เพ่ือลงนำมในใบเบิกเงิน พร้อมส่งตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้เบิกและผู้เบิกแทนมำที่ส่วน

กำรคลัง 
5. อนุมัติให้บุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนที่ก ำกับดูแล.ยืมเงินรำยได้เพ่ือทดรองจ่ำยในกำรปฏิบัติงำนจำกเงินส ำรองจ่ำย

ของส่วนงำน ครั้งละไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
6. อนุมัติเบิกจ่ำยสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล เงินช่วยกำรศึกษำบุตร ค่ำสร้ำงเสริมสุขภำพ ของบุคลำกร               

ทีส่ังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
7. ลงนำมในหนังสือสัญญำกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส่วนรำชกำร หรือส่วนงำน หรือ

บุคคล หรือนิติบุคคล.ภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
เมื่อลงนำมในหนังสือสัญญำแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรรำยงำน ให้อธิกำรบดีทรำบด้วย  
 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
1. อ ำนำจในกำรสั่งกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณี 
 ก. ไม่จ ากัดวงเงิน 
 (1) ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และรำคำกลำงที่เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดท ำขึ้น  
 (2) สั่งกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุทุกกรณีตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ และกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ส ำหรับ
งบประมำณของส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ยกเว้นงบประมำณกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย  
 (3) แต่งตั้งผู้ควบคุมงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ กำรจ้ำง และกำรบริหำรสัญญำหรือ
ข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ  
 (4) ลงนำมสัญญำหรือข้อตกลง สั่งกำรในฐำนะคู่สัญญำ และด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวกับสัญญำหรือข้อตกลง  

 (5) ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่ เหมำะสมคุ้มค่ำ         
และเกิดประโยชน์ รวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกำรตรวจสอบและ      
กำรบ ำรุงรักษำ  
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ข. จ ากัดวงเงิน ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อสัญญำ 
 (1) อนุมัติบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำท ำกำร
ตำมสัญญำหรือข้อตกลง  
 (2) อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง   
2. อ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพัสดุ ภำยในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

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

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรโดยทั่วไป.และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์          

ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนบริหำรงำนกลำงให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนทรัพยำกรบุคคลให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. ก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลทุกประเภท 
5. วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
6. ก ำกับดูแลงำนด้ำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
7. ก ำกับดูแลงำนวันมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. ก ำกับดูแลงำนพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัย 
9. ประสำนงำนกับรองอธิกำรบดีหรือผู ้ที ่อธิกำรบดีมอบหมำยให้ก ำกับส่วนต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน

อธิกำรบดี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 
 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนบริหำรงำนกลำง และส่วนทรัพยำกรบุคคล            
ตำมภำรกิจ นโยบำย และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย   

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนบริหำรงำนกลำง และ        
ส่วนทรัพยำกรบุคคล 

4. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบำย .ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยหรือเอกชนมีหนังสือขอควำมร่วมมือ 

5. สั่งกำรและลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยแทนอธิกำรบดี ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

6. สั่งกำรเกี่ยวกับกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. ลงนำมในประกำศรับสมัครและประกำศผล กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
3. ลงนำมในค ำสั่งจ้ำง กำรเพ่ิมค่ำจ้ำง กำรย้ำย กำรตัดโอนอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย กำรพ้นสภำพ       

และกำรแต่งตั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
4. ลงนำมหนังสือถึงเลขำธิกำรส ำนักพระรำชวัง เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเพลิงศพข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร

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

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

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

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

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

ค่ำจ้ำงบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
17. ลงนำมในประกำศและหนังสือสัญญำทุกประเภทที่เป็นสัญญำทุนกำรศึกษำของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

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

ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ กำรไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
กำรไปปฏิบัติงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีและกำรไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ แล้วแต่
กรณี ตลอดจนลงนำมในสัญญำผูกพันกำรนั้นๆ และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ 
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20. ลงนำมในค ำสั่งและหนังสือสัญญำ ภำยหลังที่อธิกำรบดีอนุมัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ลำไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ดูงำน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ         
และฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน รวมทั้งกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ 

21. ลงนำมในหนังสือสัญญำกำรรับทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
22. ลงนำมในหนังสือสัญญำจ้ำง สัญญำค้ ำประกัน ของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
23. อนุมัติกำรเพ่ิมวุฒิและเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรประวัติบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่สังกัดส ำนักงำน

อธิกำรบดี ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
24. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำมหำวิทยำลั ย ลำอุปสมบท ลำไป

ประกอบพิธีฮัจย์ ลำเลี้ยงดูบุตร หรือลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร และกำรกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน    
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรลำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำ      
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 

25. อนุมัติและลงนำมในค ำสั่งให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำมหำวิทยำลัย ลำเข้ำรับกำรเตรียมพล
และกลับเข้ำมำปฏิบัติงำนเมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรเตรียมพล ตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรลำของพนักงำนมหำวิทยำลัย 

26. ลงนำมหรือมอบหมำยผู้ลงนำมในหนังสือเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด และรับรองใบสมัครสมำชิก 
กบข. (กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร) 

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

กำรปฏิบัติกำรวิจัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ และฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
31. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งสูงขึ้นของพนักงำน

มหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร 
32. ลงนำมในประกำศรับสมัครบุคคล เพ่ือเข้ำรับกำรสรรหำและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งสูงขึ้นของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร 
33. ลงนำมในประกำศผลกำรสรรหำและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งสูงขึ้นของพนักงำนมหำวิทยำลัย    

สำยปฏิบัติกำร 
34. ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลำไปศึกษำ ทุนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรดูงำน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้

ทำงวิชำกำร กำรปฏิบัติงำนวิจัย โดยให้รวมถึงในประเทศหรือต่ำงประเทศ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน 
กำรลำในเวลำหรือนอกเวลำปฏิบัติงำน กำรเข้ำร่วมด้วยตนเองหรือกำรเข้ำร่วมแบบอิเล็กทรอนิกส์       
และกำรลำแบบเต็มเวลำหรือลำแบบใช้เวลำปฏิบัติงำนบำงส่วน 

 



8 

 

 ด้านบริหารความเสี่ยง 
1. อนุมัติโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
2. กำรลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงำน

เทียบเท่ำ 
3. กำรลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม   
 

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

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยด้ำนกำรวำงแผน ยุทธศำสตร์ และกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม ให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนกิจกำรเพ่ือสังคมให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณรำยรับ/รำยจ่ำย แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ งำนประจ ำปีของ

มหำวิทยำลัย 
5. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง จัดท ำแผนงบประมำณ จัดท ำประมำณกำรรำยรับ และจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย จัดเตรียมรำยละเอียดข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือเสนอ  
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สิน และสภำ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนก ำกับดูแลและติดตำมกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัยและส่วนงำนต่ำงๆ 

6. ด ำเนินกำรและขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม  
7. ก ำกับดูแลและประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนแผนและยุทธศำสตร์และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม          
ตำมภำรกิจ นโยบำย และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนแผนและยุทธศำสตร์         
และส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม 
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ด้านการวางแผนและพัฒนา 
1. ลงนำมเรื่องนโยบำยเกี่ยวกับกำรวำงแผนและยุทธศำสตร์ 
2. ลงนำมในหนังสือให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกเกี่ยวกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ     

ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
3. ลงนำมและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรวำงผังแม่บทของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของ

มหำวิทยำลัย 
4. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนและพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยเป็นผู้ประสำนนโยบำย 

แผนงำน โครงกำรของมหำวิทยำลัย.รวมถึงกำรพิจำรณำ วิเครำะห์กลั่นกรอง กำรปรับแผนงำน โครงกำร 
และติดตำมประเมินผล แผน หรือโครงกำรต่ำงๆ 

5. ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณ โดยประสำน
กับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และด ำเนินกำรประสำนงำนกับส ำนักงบประมำณในกำรขอตั้งงบประมำณ 

 

ด้านกิจการเพื่อสังคม 
1. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกิจกำรเพ่ือสังคมที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เข้ำอบรม สัมมนำ และท่ีมีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 
2. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนงำนภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของ          

ส่วนกิจกำรเพ่ือสังคม 
 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   

---------------------------------- 
1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิชำกำรรวมทั้งกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพให้เป็นไปตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

3. ก ำกับดูแลและประสำนกำรพิจำรณำเสนอบุคคลที่สมควรจะได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ 
4. ก ำกับดูแลด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดงำนวันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ.ฯ.สยำมบรมรำชกุมำรี 
5. ก ำกับดูแลและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรหลักสูตรต่ำงๆ และประสำนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน         

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
6. ก ำกับดูแลกำรพัฒนำหลักสูตรไทย หลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตรสองภำษำในระดับปริญญำตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
7. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุม สัมมนำและจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ.เพ่ือพัฒนำ

มหำวิทยำลัยสู่ทิศทำงควำมเป็นสำกล 
8. ด ำเนินกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของนิสิตต่ำงชำติและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในประชำคมอำเซียน 
9. ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำอำจำรย์ด้ำนเทคนิคกำรสอน สื่อกำรสอนและกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน     

ให้เป็นเลิศด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
10. ก ำกับดูแลกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัย 
11. ประสำนงำนกับสภำวิชำกำรและคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำร     

ของมหำวิทยำลัย 
12. ประสำนแสวงหำควำมร่วมมือจำกในประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ 
และฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 
 

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

เฉพำะโครงกำรที่มีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ และไม่มีกำรเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 
5. ลงนำมในหนังสือสัญญำของมหำวิทยำลัย ที่เป็นสัญญำรับทุนกำรศึกษำของนิสิตที่มี เงื่อนไขผูกพันกำรรับ

ทุนทุกประเภท 
6. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร 
7. ลงนำมในหนังสือกำรพ้นจำกสภำพนิสิตทุกระดับ  
8. อนุมัติกำรลดหรือกำรยกเว้นค่ำปรับที่เก่ียวข้องกับนิสิตลงทะเบียนล่ำช้ำ 
9. ลงนำมในหนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล เพ่ือประกอบกำรน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

แต่งตั้งเป็น ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ ไปยังหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
1. อนุมัตโิครงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
2. กำรลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

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

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

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

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกิจกำรหอพักนิสิต ให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนกิจกำรนิสิตให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนกิจกำรหอพักนิสิตให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. ก ำกับดูแล ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำยในและภำยนอก

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

องค์กรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม กรรมกำรนิสิต และกลุ่มนิสิตอื่น ของมหำวิทยำลัย 
10. ก ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรหอพักนิสิตให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ

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

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
15. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนกิจกำรนิสิต และส่วนกิจกำร
หอพักนิสิต 
 

ด้านกิจการนิสิต 
1. ด ำเนินงำนกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำย ได้ใน

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

2. ลงนำมในหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรยกเว้นกำรรับ
รำชกำรทหำร กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 

3. อนุมัติกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และลงนำมในสัญญำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือกำรศึกษำ 

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

ในกรุงเทพมหำนคร และนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 
9. ลงนำมในหนังสือถึงส่วนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำรนิสิต กิจกรรม

นิสิต และรำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ 
10. อนุมัติโครงกำรกิจกรรมนิสิต ด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬำ นันทนำกำร จริยธรรม และ

สัมมนำกิจกรรมนิสิต  
11. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม และกิจกรรม ที่เกี่ยวกับนิสิตหรือนักเรียนแล้วแต่กรณี ที่เป็นไป

ตำมแผนหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
12. อนุมัติให้ทุนกำรศึกษำแก่นิสิต ทั้งทุนกำรศึกษำภำยในและทุนกำรศึกษำภำยนอก 

 

ด้านหอพักนิสิต 
1. ลงนำมในหนังสือถึงสว่นงำนภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนในหน้ำที่ของส่วนกิจกำรหอพักนิสิต 
2. อนุมัติกำรใช้พื้นที่ภำยในหอพักนิสิตในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของนิสิต 

 

------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

 

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

 

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

มหำวิทยำลัย 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน และฝ่ำยบริหำรข้อมูล
ทรัพยำกร ตำมภำรกจิ นโยบำย และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนกำรคลัง ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 
และฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร 

4. ลงนำมรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร และใบเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน   
ของข้ำรำชกำร และข้ำรำชกำรบ ำนำญที่เปลี่ยนสถำนภำพ 

5. อนุมัติโครงกำรประชุม สัมมนำ อบรม ของหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยที่มีบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ำอบรม สัมมนำ และที่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียน 
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6. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับภำระงำน   
ของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน  

7. ลงนำมในสัญญำอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ตำมมติคณะอนุกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินและหำประโยชน์ และลงนำม
ในหนังสือทีเ่กี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ของฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 

 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

 

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

1. ภาระหน้าที่  มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนกำยภำพในทุกพ้ืนที่ตั้งของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนพัฒนำควำมยั่งยืนให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนพัฒนำกำยภำพให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  
4. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำแผนแม่บทด้ำนกำยภำพให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย 
5. ก ำกับดูแล ประสำนงำนและพัฒนำด้ำนภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกพ้ืนที่ตั้งให้มี

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

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

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

10. ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรให้บริกำรห้องประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับ       
กำรประชุมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 

11. ก ำกับดูแลตรวจสอบและพัฒนำระบบกำรป้องกันอัคคีภัยภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ และ
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งกำรจัดซ้อมกำรอพยพจำกอัคคีภัย 

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

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
12.3 วำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบพลังงำน

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

14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 
 
2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติ โครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ             
ตำมภำรกิจ นโยบำย และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และ       
ส่วนพัฒนำกำยภำพ 

 

ด้านการพัฒนากายภาพ 
1. อนุมัติกำรใช้อำคำรสถำนที่ส่วนกลำง และพ้ืนที่ส่วนกลำงที่ไม่อยู่ในส่วนกำรก ำกับ ดูแลของหน่วยงำนระดับ

คณะต่ำงๆ  
2. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนของ      

ส่วนพัฒนำควำมยั่งยืน และส่วนพัฒนำกำยภำพ 
3. อนุมัติกำรใช้รถยนต์ของมหำวิทยำลัยออกนอกที่ตั้งของมหำวิทยำลัย ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหำนคร 

 
------------------------------------- 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

 

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

 

1. ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่วไปด้ำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์

ของมหำวิทยำลัย 
2. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย      
3. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรของมหำวิทยำลัย.ร่วมกับหน่วยงำนของ 

มหำวิทยำลัย เกี่ยวกับโครงกำรควำมช่วยเหลือควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร ทุนกำรศึกษำ 
ฝึกอบรม วิจัย ดูงำน และโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต 

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

 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ตำมภำรกิจ นโยบำย 
และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร 
 

ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงประเทศและ

ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ 
2. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ ทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือองค์กรระหว่ำงประเทศและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ 
3. รับทรำบและสั่งกำรแทนอธิกำรบดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่นโยบำยหรือ ข้อกฎหมำยซึ่งส่วนรำชกำรภำยนอก

มหำวิทยำลัย หรือเอกชนได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือ 
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ด้านงานสื่อสารองค์กร 
1. ลงนำมในหนังสือถึงหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ภำยใน

มหำวิทยำลัย 
2. รับทรำบและด ำเนินงำนแทนอธิกำรบดีในกำรจัดหำหรือจัดส่งข้อมูลด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

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

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 
ลงวันที ่ 30 มกราคม 2566 

 

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

 

1. ภาระหน้าที ่มีดังต่อไปนี้ 
1. ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยกำรบริหำรโดยทั่ วไปของส่วนวินัยและกฎหมำยให้ เป็นไปตำมกฎหมำย          

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

ของมหำวิทยำลัย 
4. ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของส่วนวินัยและกฎหมำย 

และให้รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของมหำวิทยำลัย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

 

2.  อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

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

2. อนุมัติโครงกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรม ของส่วนวินัยและกฎหมำย ตำมภำรกิจ นโยบำย และงบประมำณที่
ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 

3. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเมินผลบุคลำกรมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนวินัยและกฎหมำย 
 

ด้านงานวินัยและกฎหมาย 
1. ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของส่วนวินัยและกฎหมำย 
2. ลงนำมในหนังสือทวงถำมให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญำ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

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

โดยรวมถึงกำรอนุมัติกำรผ่อนผันกำรชดใช้เงินข้ำงต้น และกำรท ำสัญญำรับสภำพหนี้ 
3. ลงนำมในหนังสือเพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับภำระงำน    

ของส่วนวินัยและกฎหมำย 
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