คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๑๔๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง มอบอํานาจให&รองอธิการบดี ผู&ช,วยอธิการบดี คณบดี และ
ผู&อํานวยการสํานัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
-----------------------------------เพื่อใหการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ร าชการ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการ จึงใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ ๕๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๙ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แยงกั บ คํ า สั่ ง นี้ และมอบอํ า นาจหนาที่ ใ หรองอธิ ก ารบดี และ
ผู ช วยอธิ ก ารบดี คณบดี และผู อํ า นวยการสํ า นั ก /สถาบั น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนตามคํ า สั่ ง นี้ แ ทน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ข&อ ๑ การรักษาราชการแทน
๑.๑ ในกรณี ที่อธิการบดีไมอยูหรือไมอาจจะปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีรักษา
ราชการแทน ตามลําดับดังนี้
(๑) ผูชวยศาสตราจารยGนรีนารถ ศรีวรนารถ
(๒) ผูชวยศาสตราจารยGพจนารถ บัวเขียว
(๓) ผูชวยศาสตราจารยGวิเชียร เข็มเงิน
(๔) อาจารยG ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ
(๕) ผูชวยศาสตราจารยG ดร.กฤตชน วงศGรัตนG
ทั้ งนี้ ใหยึด หลักการปฏิ บั ติ งานและความรับ ผิ ด ชอบรวมกั น ถาเรื่องใดมี ปJ ญ หาสํา คั ญ
หรือราชการสําคัญใหปรึกษากัน และนําเสนออธิการบดีทราบทันที
๑.๒ เมื่ อรองอธิ การบดี คนใดคนหนึ่ ง ไมอาจปฏิ บั ติ ห นาที่ ราชการได อธิการบดี อาจ
มอบหมายใหรองอธิการบดีอื่นปฏิบั ติหนาที่แทน หรือปฏิบัติราชการแทนในสวนที่รองอธิการบดีคนนั้น
รับผิดชอบอยู
๑.๓ งานที่ เกี่ ย วของกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สภามหาวิ ท ยาลั ย
หน วยงานอื่ น หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ อ ธิ การบดี ควรทราบใหเสนออธิ ก ารบดี ท ราบกอนหรื อหลั ง ตามความ
เหมาะสม
/๑.๔ ในกรณี....

๒
๑.๔ ในกรณีที่เปนราชการสําคัญ และมีความจําเปนอยางรีบดวน ซึ่งหากปฏิบัติลาชา
แลวจะเกิดความเสียหายแกราชการได เมื่อรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ไดสั่งการไปแลว
ใหรายงานใหอธิการบดีทราบโดยดวน
๑.๕ ใหรองอธิการบดีทุกฝMาย ถือเปนหนาที่ในการติดตาม ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานชั่วคราวทั้งหมด ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติและงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งใหมีอํานาจในการวากลาวตักเตือนดวย
ข&อ ๒ งานที่ต&องเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการ
๒.๑ งานเกี่ ย วกั บ การออกระเบี ย บ ขอกํ าหนด ขอบั งคั บ และขอปฏิ บั ติ ที่ บั งคั บ ใช
ทั่ ว ทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ แกไข ระเบี ย บ ขอกํ า หนด ขอบั งคั บ และ
ขอปฏิบัติที่บังคับใชทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๒.๒ งานบรรจุ แต งตั้ ง โยกยาย การใหมาหรื อไปช วยราชการ การตั้ งกรรมการสื บ
ขอเท็ จ จริงหรือตั้ งกรรมการสอบสวน กรณี ขาราชการ พนั กงานมหาวิทยาลั ย และพนั กงานราชการ
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การเลื่ อ นขั้ น หรื อ ตํ า แหน ง การลาออก การลงโทษ
ทางวินัยแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
๒.๓ งานอนุมัติใหลาศึกษาตอ และการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ
๒.๔ งานรื้อถอน หรือกอสรางอาคาร
๒.๕ งานขอตั้ งงบประมาณ การจั ด สรรงบประมาณ การเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
๒.๖ งานความรวมมือกับบุคคลหรือองคGกรตางประเทศ
๒.๗ การกําหนดนโยบาย การอนุมัติโครงการใหม
๒.๘ งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีไมไดมอบหมายไว
ข&อ ๓ งานมอบหมายให& รองอธิก ารบดี ผู& ช,วยอธิก ารบดี คณบดี และผู& อํา นวยการสํ า นั ก /
สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังตอไปนี้
๓.๑ รองอธิการบดีฝ7ายยุทธศาสตร9การพัฒนาระบบการบริหาร (ผู&ช,วยศาสตราจารย9
นรีนารถ ศรีวรนารถ) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลหนวยงาน ดังตอไปนี้
ก. สํานักงานอธิการบดี ในสวนของกองกลาง ยกเวนงานบริหารพัสดุ อาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค
ข. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ยกเวนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุ ทธศาสตรGที่ ๕ การเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการ เปQาเหมาหมายที่ ๑ บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพ และยุทธศาสตรGใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
/เพื่อการ....

๓
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๔ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ ไดแก
ก. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู
ข. การพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ
(๓) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย วางแผนการประชุม กํากับดูแลการ
จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่จําเปนและเกี่ยวของกับการประชุม การจัดเตรียม
วาระการประชุม ดําเนินการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๔) กํากับดูแลงานดานนิติการ เกี่ยวกับการยกราง การใชระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายในการปฏิบัติราชการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(๕) ตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหทันตอเหตุการณG
และการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต อกฎหมายและสิ ท ธิ ป ระโยชนG ห รื อ หนาที่ ข องบุ ค คลภายใน
มหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิ บั ติ ห นาที่ ก รรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารการเงิน และ
งบประมาณเงินรายได
(๗) งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและ
พัสดุ
(๘) งานเกี่ ยวกั บ การจั ด สรรอั ต รากํ าลั ง การสรรหา คั ดเลือก การพั ฒ นา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๙) งานเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การมาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากร
ตลอดจนงานทะเบียนบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใหมีอํานาจการลาของบุคลากร ไมเกิน ๑๕ วัน
(๑๐) งานเกี่ย วกั บบํ าเหน็ จ บํานาญ เงินทดแทนของขาราชการ กองทุ นสํ ารอง
เลี้ยงชีพของพนักงานและลูกจาง
(๑๑) งาน เกี่ ย ว กั บ ส มุ ด ป ระวั ติ บั ต รป ระจํ า ตั ว ก ารข อ พ ระราช ท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณG การขอผอนผันเขารับราชการทหาร ตลอดจนออกใบรับรองตาง ๆ ของบุคลากร
(๑๒) งานเกี่ยวกับการพิจารณาการรองเรียน วินัยและการดําเนินการทางวินัยของ
บุคลากร
(๑๓) งานสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการพัฒนาดานการบริหารและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
(๑๔) งานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๑๕) ลงนามในหนังสือรับรองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากร เชน การรับรองการ
ใชสิทธิชวยเหลือบุตร การศึกษาของบุตร คารักษาพยาบาล ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ รับรองรายได หรือ
เงินเดือนของบุคลากร
(๑๖) งานเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลรายไดจากการบริ ก ารสวั ดิ ก ารต าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย การใหบริการ การเชาครุย การเชาสถานที่ตาง ๆ
(๑๗) การดําเนินการโรงอาหาร รานคา ที่สะอาด อรอย และราคาเหมาะสม เพื่อ
จัดบริการแกนักศึกษาและบุคลากร
/(๑๘) อนุมัติ ....

๔
(๑๘) อนุมัติการยืมเงินทดรองจาย ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๙) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๐) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๑) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒๒) ลงนามในหนังสือราชาการ ติดตอ ตอบรับ ขอบคุณหรือขอทราบขอเท็จจริง
ในเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่
(๒๓) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๒ รองอธิ ก ารบ ดี ฝ7 า ยยุ ท ธศาสตร9 ก ารพั ฒ น ากายภ าพ และสิ่ ง แวดล& อ ม
(ผู&ช,วยศาสตราจารย9วิเชียร เข็มเงิน) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล
วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลสํานักงานอธิการบดี กองกลาง ในงานบริหารพัสดุ อาคาร สถานที่
และสาธารณูปโภค และงานยานพาหนะ
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุ ทธศาสตรGที่ ๕ การเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการ เปQาเหมาหมายที่ ๓ พัฒ นามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)
ไดแก การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
(๓) งานรักษาความปลอดภัยแกทรัพยGสินทางราชการ การรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรี ย บรอยภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนการจั ด ควบคุ ม ดู แ ลเวรยามของขาราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
(๔) งานเกี่ ยวกับ การใหบริการสวัสดิการแกบุคลากร การรักษาความปลอดภั ย
รวมทั้งการจัดการเรื่องบานพักอาศัยของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบ
(๕) งานควบคุมดูแล ตรวจสอบและจายวัสดุ ครุภัณฑGของมหาวิทยาลัย และใหมี
อํานาจการเบิกจาย ใหยืมวัสดุ ครุภัณฑGของมหาวิทยาลัย
(๖) อนุ มั ติ ก ารขอซ อมบํ า รุ ง พั ส ดุ อาคารสถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง
ปรับปรุง ซอมบํารุง หอพักนักศึกษา
(๗) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) อนุมัติการจัดซื้อจัดจาง และการขอเบิกเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของ
หน วยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปO ที่ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากสภามวิ ท ยาลั ย แลว ทั้ งเงิ น
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
/(๙) อนุมัติ ....

๕
(๙) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) อนุมัติการใชอาคารสถานที่ และหอประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติการใชรถยนตGของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ลงนามในหนังสือราชาการ ติดตอ ตอบรับ ขอบคุณหรือขอทราบขอเท็จจริง
ในเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่
(๑๓) เปนผู ประสานงาน ใหคํ า ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น แก สโมสรบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(๑๔) กํากับดูแล การออกอบบ ควบคุมการกอสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
ต อเติ ม อาคารสถานที่ และสาธารณู ป โภคต าง ๆ ใหเปนไปตามผั งแม บท และตามความตองการของ
หนวยงานตาง ๆ
(๑๕) งานควบคุมการใชพลังงานภายในอาคาร การซอมบํารุงและปรับปรุงอาคาร
ตลอดจนดูแลบริเวณของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑGการชี้วัดความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(๑๖) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๓ รองอธิการบดีฝ7ายยุทธศาสตร9การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ (ผู&ช,วยศาสตราจารย9
ดร. กฤตชน วงศ9รัตน9) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลหนวยงาน ดังตอไปนี้
ก. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยกเวนงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ข. กองพัฒนานักศึกษา
ค. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุทธศาสตรGที่ ๑ การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
และยุทธศาสตรGใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการตาง ๆ ไดแก
ก. การพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหไดรับ
การขึ้นทะเบียน TQR
ข. การผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
ค. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ง. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ
จ. การพัฒนาอาจารยGดานทักษะทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู
จากการปฏิบัติ
ฉ. การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
ช. การพัฒนาศูนยGระเบียงความคิดสรางสรรคGและนวัตกรรม
ซ. การสรางอั ต ลั กษณG แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงคG ข องบั ณ ฑิ ต ภายใต
กรอบ “คุณธรรม นําความรู”
/ฌ. การพัฒนา....

๖
ฌ. การพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา
(๓) งานที่ เกี่ ยวของกั บ การจั ดการทํ าแผนการเรียนการสอน การสอบและการ
ประเมินผลใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด และสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการจัดตารางสอน การฝSกประสบการณGวิชาชีพและการจัดการอาจารยGผูสอน
(๔) กํากับดูแลและติดตามงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
เอกสารตํารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน
(๕) กํากับดูแลและติดตามงานการจัดประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวของกับงาน
วิชาการดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารยG
(๖) งานทะเบียนนักศึกษา วัดผล ประเมินผล ประมวลผลการศึกษา ขออนุมัติผล
การศึกษา ขออนุมัติประกาศนียบัตร อนุปริญ ญาบัตร ปริญญาบัตร ตลอดจนหนังสือรับรองตาง ๆ ของ
นักศึกษา การอนุญาตผอนผันชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ของนักศึกษา รวมทั้ง
อนุมัติขอเพิ่ม/ถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การสอนแกตัว การลาออก และการลาพักการเรียน
ตลอดจนการอนุมัติการโอนผลการเรียน การยกเวนการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนประสบการณG และ
อนุญาตการขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนงของนักศึกษา
(๗) ลงนามในหนังสือรับรองผลการเรียน การตรวจสอบวุฒิบัตร อนุปริญญาบัตร
ปริญญาบัตร และการรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของการศึกษาของนักศึกษา หรือผูที่จบการศึกษาแลว รวมทั้งลง
นามในหนังสือราชการเพื่อติดตอ ทวงถาม ขอบคุณ หรือขอทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่อยูในขอบเขตหนาที่
(๘) ประสานงานการสรรหา คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของคณาจารยGประจํา
(๙) ติดตาม กํากับดูแล และพัฒนาระบบอาจารยGที่ปรึกษา
(๑๐) กํากับดูแล และพัฒนาระบบการรับบนักศึกษาใหม
(๑๑) งานกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
(๑๒) งานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑๓) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กํากับดูแลงานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑๔) กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การสรางอั ต ลั ก ษณG บั ณ ฑิ ต “ซื่ อ สั ต ยG
มีวินัย ใฝMเรียนรู” ตลอดจนปลูกฝJงคุณธรรม จริยธรรม ความรูเรื่องเพศศึกษา ปJญหายาเสพติดและการ
ปQองกัน เพื่อสรางคุณลักษณGของบัณฑิตที่พึงประสงคG
(๑๕) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา งานปฐมนิเทศ
ปJจฉิมนิเทศ และโครงการพิเศษอื่น ๆ
(๑๖) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักศึกษา
(๑๗) กํ า กั บ ดู แ ลงานเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารหอพั ก นั ก ศึ ก ษา ประสานงานหอพั ก
เอกชน ควบคุม ดูแล และปกครองใหนักศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการอยูหอพักของนักศึกษา
(๑๘) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการผอนผันการเกณฑGทหาร และการเรียนหลักสูตร
อาสารักษาดินแดนของนักศึกษา
/(๑๙) กํากับ....

๗
(๑๙) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษา กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เงินทุน
จากมูลนิธิและกองทุนตาง ๆ และเงินบริจาคเพื่อการศึกษาทุกประเภท
(๒๐) ลงนามเอกสารหรือหนั งสื ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การรับ รอง สภาพและความ
ประพฤติของนักศึกษา
(๒๑) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๒) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๓) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒๔) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๔ รองอธิการบดี ฝ7ายยุทธศาสตร9การวิจัยและนวัต กรรม (อาจารย9 ดร.มนั ญญา
ปริ ยวิ ช ญภั ก ดี ) ใหมี อํ า นาจหนาที่ ป ฏิ บั ติ ราชการแทนอธิ ก ารบดี ในการกํ า กั บ ดู แล วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลหนวยงาน ดังตอไปนี้
ก. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกเวนงานบริการวิชาการและ
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ข. สํานักงานอธิการบดี ในกองนโยบายและแผน ยกเวนงานวิเทศสัมพันธG
ค. สํา นั กส งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ย น ในงานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๓ การวิจัยและพั ฒ นานวัต กรรม
ในโครงการตาง ๆ ไดแก
ก. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
ข. การพัฒนานักวิจัย
ค. การสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคG
ง. การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคG
จ. การสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
ฉ. จัดตั้งและพัฒนาศูนยGวิจัยเกลือ
ช. จัดตั้งและพัฒนาศูนยGทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร
ซ. จั ด ตั้ งและพั ฒ นาศู น ยG เรี ย นรูและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑG จ ากตาลโตนดดวย
เทคโนโลยี
ฌ. จัดตั้งและพัฒนาศูนยGมะริดศึกษา
ญ. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑGคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
/ฎ. การพัฒนา ....

๘
ฎ. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) กํากับดูแลงานสนับสนุน สงเสริม ประสาน และแสวงหาความรวมมือเกี่ยวกับ
งานวิจัย
(๔) กํากับดูแลงานติดตาม ผลการดําเนินการวิจัย และแสวงหาแหลงทุนเพื่อการ
วิจัย
(๕) กํากับดูแลงานพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
(๖) กํากับดูแลงานกองทุนการวิจัย
(๗) กํากับดูแลการประสานการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการดานการวิจัย
(๘) กํากับดูแลงานหนวยบมเพาะธุรกิจ (UBI)
(๙) กํากับดูแลงานสนับสนุนเศรษฐกิจสรางสรรคGจากทุนทางวัฒนธรรม
(๑๐) กํากับดูแลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(๑๑) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการวางแผน โครงการ การวิเคราะหGกรอบอัตรากําลัง
และการจัดทํางบประมาณเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
(๑๒) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการดําเนินการและประสานการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(๑๓) กํากับดูแลงานควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ
(๑๔) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการรายงาน สรุปผล ประเมินผล การดําเนินงานตาม
แผนงานงาน โครงการ งบประมาณของมหาวิทยาลัย
(๑๕) งานการกําหนดกรอบยุทธศาสตรGการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะตาง ๆ
(๑๖) ติดตาม ดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงาน ลงนามใน
หนังสือเพื่อติดตอ ทวงถาม ขอบคุณ หรือขอทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่อยูในขอบเขตหนาที่
(๑๘) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๙) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๐) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒๑) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๕ รองอธิการบดีฝ7ายยุทธศาสตร9การพัฒนาท&องถิ่นอย,างยั่งยืน (ผู&ช,วยศาสตราจารย9
พจนารถ บั วเขียว) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกเวนงานวิจัยและพัฒนา
/(๒) กํากับ ....

๙
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุ ท ธศาสตรG ที่ ๔ การพั ฒ นาทองถิ่ น และ
ยุทธศาสตรGใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น ในโครงการตาง ๆ ไดแก
ก. หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ (ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการโดยใชปJญหาและ
ความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง)
ข. การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ค. การอนุรักษGพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ง. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ. การยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน ใหเทียบเทา
ระดับสากล การพัฒ นาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียน
กองทุนการศึกษา
ฉ. การสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตรGจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธG
ช. การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
ซ. การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑGเพื่อเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิบในทองถิ่น
ฌ. การสรางศูนยGเรียนรูภูมิปJญญาทองถิ่น
ญ. การสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ฎ. การมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธG
(๓) พิจารณากลั่นกรองและประสานการจัดทําโครงการบริการวิชาการชุมชนและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๔) กํากับดูแล ติดตาม การดําเนินการสืบสานโครงการพระราชดําริ ในโครงการ
เช น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน โครงการกองทุ น การศึ ก ษาของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู หั ว ซึ่ งพลเอกสุ ร ยุ ท ธG จุ ล านนทG เปนประธานกรรมการบริ ห ารโครงการฯ
โครงการอนุรักษGพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฯลฯ
(๕) กํากั บ ดู แล ติด ตามการบู รณาการพั น ธกิจ เพื่ อสรางความเขมแข็ งชุมชนใน
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ
(๖) กํากับดูแล ติดตามการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปJญญาทองถิ่น และการ
สรางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน
(๗) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามงานศึ ก ษาคนควา การทํ า นุ บํ า รุ ง ส งเสริ ม เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปJญญาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาพิพิธภัณฑGศิลปะพื้นบาน (Folk Art
Museum)
(๘) ประสานงานโครงการพิ เศษกั บ หน วยงาน องคG ก ร สถาบั น ภายนอกและ
โครงการเฉพาะกิจ

/(๙) ลงนาม ....

๑๐
(๙) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงานขอมูลในเรื่อง
ที่ กํ ากั บ ดู แล ลงนามในหนั งสื อ เพื่ อติ ด ต อ ทวงถาม ขอบคุ ณ หรื อขอทราบขอเท็ จ จริ งในเรื่ องที่ อ ยู ใน
ขอบเขตหนาที่
(๑๐) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๓) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๖ ผู&ช,วยอธิการบดีด&านการพัฒนาภาษาต,างประเทศและวิเทศสัมพันธ9 (อาจารย9
ดร. กฤษดา ตั้งชวาล) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลงานวิเทศสัมพันธG กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
(๒) กํ า กั บ ดู แ ลโครงการ/กิ จ กรรม ภายใตเอกลั ก ษณG ของมหาวิ ท ยาลั ย
“มหาวิทยาลัยแหงเกษตร อาหารและการทองเที่ยว” และโครงการภายใตยุทธศาสตรGของมหาวิทยาลัย
ไดแก
ก. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยGระหวางประเทศ
ข. การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาและอาจารยG
ค. การจัดเตรียมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ง. การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข ายความร วมมื อ ของคู ความร วมมื อ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
(๓) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของศู น ยG ฝS ก ประสบการณG
วิชาชีพโรงแรม “เพชรน้ําหนึ่ง”
(๔) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของศู น ยG ภ าษา คณ ะ
มนุษยศาสตรGและสังคมศาสตรG ตามเกณฑGมาตรฐาน CEFR
(๔) กํากับดูแลการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศแกนักศึกษาและอาจารยG
(๕) ติดตอประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยGและกิจการอื่นๆ
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
(๖) ประสานติ ด ตามและจั ด หาทุ น เพื่ อ ส งเสริ ม ใหคณาจารยG ไ ปศึ ก ษาต อ
ตางประเทศ
(๗) ประสานงานดานการสรางหลั กสู ต ร พั ฒ นาหลั กสู ต รรวมกับ มหาวิทยาลั ย
ตางประเทศ
(๘) แสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ เพื่อเปนเครือขายหรือคูสัญญาความรวมมือในดานตาง ๆ
/(๙) กํากับ....

๑๑
(๙) กํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตาม ประสานงานการรั บ ส งนั ก ศึ ก ษาใหแก นั ก ศึ ก ษา
ตางชาติ
(๑๐) เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตรG ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ดานการเกษตร
อาหารและ การทองเที่ยวกับ ยุทธศาสตรGจังหวัด กลุมจังหวัด ชาติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒
(๑๑) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงานขอมูลในเรื่อง
ที่ กํ ากั บ ดู แล ลงนามในหนั งสื อ เพื่ อติ ด ต อ ทวงถาม ขอบคุ ณ หรื อขอทราบขอเท็ จ จริ งในเรื่ องที่ อ ยู ใน
ขอบเขตหนาที่
(๑๒) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๓) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๗ ผู& ช, ว ยอธิ ก ารบดี ด& า นการพั ฒ นาท& อ งถิ่ น พื้ น ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ9
(ผู&ช,วยศาสตราจารย9 ดร. วิภวานี เผือกบัวขาว) ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการ
กํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลงานจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการรวมกับคณะ (หนวย
เรียนรูประจวบคีรีขันธG)
(๒) กํากั บดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุทธศาสตรGใหมมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๑ การพัฒนา
ทองถิ่น โดยรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธG
(๓) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงานขอมูลในเรื่อง
ที่ กํ ากั บ ดู แล ลงนามในหนั งสื อ เพื่ อติ ด ต อ ทวงถาม ขอบคุ ณ หรื อขอทราบขอเท็ จ จริ งในเรื่ องที่ อ ยู ใน
ขอบเขตหนาที่
(๔) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) อนุมัติการจัดซื้อจัดจาง และการขอเบิกเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของ
หน วยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปO ที่ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากสภามวิ ท ยาลั ย แลว ทั้ งเงิ น
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๗) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
/๓.๘ ผู*ชว, ย....

๑๒
๓.๘ ผู&ช,วยอธิการบดีด&านเทคโนโลยีดิจิทัล (อาจารย9 ดร. ทัดทอง พราหมณี) ใหมี
อํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ รับทราบ
ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํ ากั บ ดู แลสํ านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) กํา กับ ดู แลโครงการ/กิ จกรรม ภายใตยุ ท ธศาสตรGการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุ ทธศาสตรGที่ ๕ การเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการ ขับเคลื่อน SMART University) และยกระดับ Webometrics ใหอยูในลําดับ ๑ - ๕ ของ
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตรGใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตาม
พระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรGที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ใน
โครงการตาง ๆ ไดแก
ก. การพัฒนาทักษะการใช ICT แกนักศึกษา
ข. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ทํ า หนาที่ เปนผู บริ ห ารระดั บ สู ง ดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (CIO : Chief
Information Officer) ของมหาวิทยาลัย
(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และสนับสนุนการเรียน
การสอน
(๕) พัฒนาซอฟตGแวรGและการฝSกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพาณิชยG
(๖) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๗) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงานขอมูลในเรื่อง
ที่ กํ ากั บ ดู แล ลงนามในหนั งสื อ เพื่ อติ ด ต อ ทวงถาม ขอบคุ ณ หรื อขอทราบขอเท็ จ จริ งในเรื่ องที่ อ ยู ใน
ขอบเขตหนาที่
(๘) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) อนุมัติการจัดซื้อจัดจาง และการขอเบิกเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของ
หน วยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปO ที่ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากสภามวิ ท ยาลั ย แลว ทั้ งเงิ น
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๙ ผู&ช,วยอธิการบดีด&านการพัฒนาการสื่อสารองค9กร (อาจารย9เมธาวิน สาระยาน)
ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการกํากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ รับทราบ
ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลงานสื่อสารองคGกร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
/(๒) กํากับ ....

๑๓
(๒) กํ า กั บ ดู แ ลโครงการการสื่ อ สารและสรางภาพลั ก ษณG อ งคG ก ร ภายใต
ยุทธศาสตรGการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุทธศาสตรGที่
๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(๓) เผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผานสื่อตาง ๆ
อาทิ สื่อสิ่งพิมพGประเภทตาง ๆ สื่อ Social media สื่อพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธGใหกลุมเปQาหมายรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางครบถวน และถูกตองตามวัตถุประสงคG
(๔) สื่ อ สารเพื่ อ สรางความร วมมื อ สนั บ สนุ น และตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามที่ผูบริหารกําหนด ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ไปยังกลุมเปQาหมายภายในและภายนอก
(๕) สรางเครือขาย (สนับสนุนการดําเนินการ) ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธG
ของมหาวิทยาลัยและสวนงาน เพื่อสรางการรับรู เขาใจและเกิดความรวมมือตามวัตถุประสงคG
(๖) ส งเส ริ ม กิ จ ก รรม วิ ช าก าร Road Show/Open House เพื่ อ แ น ะ นํ า
มหาวิทยาลัยพรอมใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรตาง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาศึกษา แนว
ทางการประกอบอาชีพในอนาคต
(๗) พัฒนาชองทางสื่อสารเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย
(๗) การสรางภ าพ ลั ก ษ ณG มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ใ หแก มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให
กลุมเปQาหมายมีภาพลักษณGที่ดีกับองคGกร
(๘) ลงนามในเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับการรับรองรายงานขอมูลในเรื่อง
ที่ กํ ากั บ ดู แล ลงนามในหนั งสื อ เพื่ อติ ด ต อ ทวงถาม ขอบคุ ณ หรื อขอทราบขอเท็ จ จริ งในเรื่ องที่ อ ยู ใน
ขอบเขตหนาที่
(๙) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหนวยงานที่กํากับดูแลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) อนุ มัติการจั ดซื้อจัดจาง และการขอเบิ กเงิน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) อนุมัติการใหไปราชการ ฝSกอบรม สัมมนา ของบุคลากรในหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในสวนที่ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปO ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๑๐ คณบดี ใหมี อํานาจหนาที่ บังคับ บั ญ ชาชั้ นตนของขาราชการ พนั กงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางที่สังกัดคณะ รับผิดชอบในงานสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานวางแผน ติดตาม ประเมินผลและจัดทํา
งบประมาณของคณะ ตลอดจนสนั บ สนุ น ส งเสริม งานวิ จั ย และใหมี อํานาจหนาที่ ป ฏิ บั ติ ราชการแทน
อธิการบดี สั่งการ อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) งานควบคุ ม ดู แล รั ก ษา และจ ายวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑG ที่ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า
ทะเบียนวัสดุครุภัณฑG และใหมีอํานาจเบิกจาย ใหยืมวัสดุครุภัณฑGของคณะในกรณ‚ที่ใชภายในมหาวิทยาลัย
(๒) ใหมีอํานาจในการลงนามคํ าสั่งภายในคณะ อนุญ าตการลากิจ ลาปM วยของ
บุคลากรในสังกัดไดไมเกิน ๓ วัน โดยตองรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบตามลําดับ
/(๓) ลงนาม ...

๑๔
(๓) ลงนามในหนั งสือราชการ ติ ด ต อ ตอบรับ ขอบคุ ณ ทวงถามหรื อขอทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องที่อยูในขอบเขตหนาที่
(๔) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
(๕) ควบคุ ม ดู แ ล และพิ จ ารณาอนุ มั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จางและขอเบิ ก เงิ น ใน
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
(๖) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ของคณะใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัย
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
(๗) พั ฒ นาบุ คลากรดานบริห าร วิ ช าการและการวิจั ย และส งเสริ มสรางขวั ญ
กําลังใจของบุคลากรภายในคณะ
(๘) ควบคุมการใชพลังงานภายในอาคาร ติดตาม ตรวจสอบสภาพความสมบูรณG
ของอาคาร อุปกรณGประกอบอาคาร และดูแลปรับปรุงภูมิทัศนGโดยรอบอาคารใหมีความสวยงามรมรื่น
(๙) ประสานการจั ดทําแผนการเรียนการสอน การสอบและการประเมิ นผลให
เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดและสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๑๐) งานที่ เกี่ยวการปรับปรุง พั ฒ นาหลักสู ตร เอกสาร ตํารา สื่อประกอบการ
เรียนการสอน
(๑๑) กลั่นกรอง การใหคะแนน การตัดเกรดของคณาจารยGกอนนําเสนอพิจารณา
ผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๑๒) กํากับดูและและพัฒนาระบบอาจารยGที่ปรึกษา
(๑๓) กํากับดูแล และประสานการผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๑๔) ตรวจสอบ กลั่ น กรอง และลงนามรั บ รองการปฏิ บั ติ ก ารสอนในการขอ
เบิกจายคาสอนของอาจารยG
(๑๕) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝS กอบรมเพื่ อสรางวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่ อ
เสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคG
(๑๖) ประสาน ดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การบริก าร สวั ส ดิ ภ าพความปลอดภั ย ของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ
(๑๗) สนับสนุน สงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ
(๑๘) สนั บ สนุ น ส งเสริ ม ใหนั ก ศึ กษามี ความรู ความเขาใจระบบการเมื อ ง การ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
(๑๙) กํากับดูแล ประสานงานการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศของคณะให
ทันสมัยอยูเสมอ
/(๒๐) จัดทํา....

๑๕
(๒๐) จัดทําแผนกลยุทธGของคณะและกรอบงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรGการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒๑) กํากับดูแลงานประกันคูณภาพภายในและภายนอกของคณะ
(๒๒) สงเสริม สนั บ สนุ น และใหบริ การวิช าการแกชุ มชน ตามยุ ทธศาสตรGใหม
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่ น ตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตรGที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น
(๒๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรGของคณะและทิศทางการพัฒ นาคณะตามที่ไดแสดง
วิสัยทัศนGตอคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยจัดทําเปนคํารับรองปฏิบัติราชการตออธิการบดี
(๒๔) จัดทํารายงานประจําปOสรุปผล ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปOของคณะ
(๒๕) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
๓.๑๑ ผู&อํานวยการสํานัก ผู&อํานวยการสถาบัน หรือหน,วยงานที่มีฐานะเทียบเท,าคณะ
ใหมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาชั้นตนของขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางที่
สังกัดสํานัก/สถาบัน รับผิดชอบในงานสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานวางแผน ติดตาม ประเมินผลและจัดทํางบประมาณของสํานัก/
สถาบัน ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมงานวิจัย และใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่งการ
อนุญาต อนุมัติ รับทราบ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(๑) งานควบคุม ดูแล รักษา และจายวัสดุ ครุภัณฑG ที่สํานัก/สถาบัน รับผิดชอบ
จั ด ทํ า ทะเบี ย นวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑG และใหมี อํ านาจเบิ กจ าย ใหยื มวั ส ดุ ค รุภั ณ ฑG ของคณะในกรณ‚ ที่ ใชภายใน
มหาวิทยาลัย
(๒) ใหมีอํานาจในการลงนามคํ าสั่งภายในคณะ อนุญ าตการลากิจ ลาปM วยของ
บุคลากรในสังกัดไดไมเกิน ๓ วัน โดยตองรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบตามลําดับ
(๓) ลงนามในหนั งสือราชการ ติ ด ต อ ตอบรับ ขอบคุ ณ ทวงถามหรื อขอทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องที่อยูในขอบเขตหนาที่
(๔) อนุมัติโครงการตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
(๕) ควบคุ ม ดู แ ล และพิ จ ารณาอนุ มั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จางและขอเบิ ก เงิ น ใน
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามวิทยาลัยแลว ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
(๖) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ของสํานัก/สถาบัน ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปOที่ไดรับอนุมัติจากสภาม
วิทยาลัยและรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
(๗) พัฒนาบุคลากรดานบริหาร วิชาการ และคนควาการวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง
องคGกรหรือหนวยงาน ตลอดจนสงเสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรภายในสํานัก/สถาบัน
(๘) ควบคุมการใชพลังงานภายในอาคาร ติดตาม ตรวจสอบสภาพความสมบูรณG
ของอาคาร อุปกรณGประกอบอาคาร และดูแลปรับปรุงภูมิทัศนGโดยรอบอาคารใหมีความสวยงามรมรื่น
/(๙) ดําเนินการ....

๑๖
(๙) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝS ก อบรม สรางวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคGกรและบุคลากรในหนวยงาน
(๑๐) ประสาน ดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การบริก าร สวั ส ดิ ภ าพความปลอดภั ย ของ
บุคลากรภายในหนวยงาน
(๑๑) สนับสนุน สงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ
(๑๒) กํากับดูแล ประสานงานการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศของหนวยงาน
ใหทันสมัยอยูเสมอ
(๑๓) จัด ทํ า แผนกลยุ ท ธGของหน วยงานและกรอบงบประมาณใหสอดคลองกั บ
นโยบายและยุทธศาสตรGการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๑๔) กํ า กั บ ดู แ ลงานประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอกของหน วยงานและ
มหาวิทยาลัย
(๑๕) สงเสริม สนั บ สนุ น และใหบริ การวิช าการแกชุ มชน ตามยุ ทธศาสตรGใหม
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่ น ตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตรGที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น
(๑๖) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรGของหนวยงานและทิศทางการพัฒนาหนวยงานตามที่
ไดแสดงวิสัยทัศนGตอคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ โดยจัดทําเปนคํารับรองปฏิบัติราชการตออธิการบดี
(๑๗) จัดทํารายงานประจําปOสรุปผล ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปOของคณะ
(๑๘) งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนG ระเบียบ กฎเกณฑGของทางราชการ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจในขอ
กฎหมาย ใหปรึกษาหารืออธิการบดีกอน และหากมีปJญหาใหรายงานอธิการบดีทราบโดยเร็ว
สั่ง

ณ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูชวยศาสตราจารยG ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กองนโยบายและแผน

