
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช1 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่งของ 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

รองหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และรองหัวหน้าส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2555 

     
 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงาน
อธิการบดี รองหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และรองหัวหน้าส านักงานอธิการบดี  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. 2553 และข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จึง
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

   ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงาน
อธิการบดี รองหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และรองหัวหน้าส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2555” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  “หัวหน้าส านักงาน” หมายความว่า หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส านักงานอธิการบดี ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553  
  “รองหัวหน้าส านักงาน” หมายความว่า รองหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือ รอง
หัวหน้าส านักงานอธิการบดี ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 
2553 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส านักงาน  
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  ข้อ 4 การแต่งตั้งหัวหน้าส านักงาน และรองหัวหน้าส านักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

  ข้อ 5 หัวหน้าส านักงาน ต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือในองค์กรขนาดกลางข้ึนไปมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
  นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  (1) มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ 
  (2) สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้  
  (3) มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งที่สรรหาซึ่ง
คณะสรรหาประกาศก าหนดตามข้อ 9 

  ข้อ 6 หัวหน้าส านักงาน มีสัญญาปฏิบัติงานคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รับการต่อ
สัญญาใหม่อีก  

  ข้อ 7 หัวหน้าส านักงาน พ้นจากต าแหน่งดังต่อไปนี้  
  (1) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง  
   (2) ตาย 
   (3) ลาออก  
   (4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 
   (5) ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด  
   (6) มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
   (7) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (8) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   (9) ถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  

   ข้อ 8 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน หรือ ก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ของหัวหน้าส านักงานไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือท าหน้าที่
สรรหาหัวหน้าส านักงานตามระเบียบนี้  
  คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย 
   (1) อธิการบดีเป็นประธาน  
   (2) รองอธิการบดีทุกคน เป็นกรรมการ  
   (3) ผู้ช่วยอธิการบดีหนึ่งคนที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  
   ทั้งนี้ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน  

   ข้อ 9 ก่อนเริ่มต้นการสรรหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ หรือ คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน ตามข้อ 5 (3) 
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  ในการสรรหา ให้ด าเนินการอย่างกว่างขวางตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
โดยอาจให้มีการรับสมัครโดยทั่วไป หรือโดยการเสนอชื่อจากส่วนงาน บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดที่
คณะกรรมการสรรหามอบหมาย รวมทั้งให้คณะกรรมการสรรหาแสวงหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 

   ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการสรรหาท าการสรรหาผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 
ที่เหมาะสมตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิการบดีด าเนินการบรรจุและ/หรือแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาตามอ านาจ
หน้าที่  ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554  

   ข้อ 11 รองหัวหน้าส านักงาน ต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือในองค์กรขนาดกลางขึ้นไปมาแล้วไม่
น้อยกว่า สองปี  
     นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองหัวหน้าส านักงานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   (1) มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่  
   (2) มีเวลา และสามารถปฏิบัติงานได้ ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   ข้อ 12 อธิการบดีจะแต่งตั้ง ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 11 โดยค าแนะน าของหัวหน้า
ส านักงานให้เป็นรองหัวหน้าส านักงาน เพ่ือท าหน้าที่ และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส านักงานมอบหมายก็ได้  
   เมื่อหัวหน้าส านักงาน พ้นจากต าแหน่งให้รองหัวหน้าส านักงาน พ้นจากต าแหน่งด้วย  

   ข้อ 13 นอกเหนือจากคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและการพ้นจากต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว การบริหารงานบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล  

  ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  

   ข้อ 15 ในการตีความ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ให้
อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด  

     ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

      (ลงนาม)  พิจิตต รัตตกุล    
            (นายพิจิตต รัตตกุล) 
                 อธิการบดี 
      ประธานกรรมการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 


