
     
 
                                 

 
 

   คู่มือการปฏิบัติงาน 
   (Work Manual) 

 
    เรื่อง  การส่งเรือ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
   ฝ่ายนิติการ ส านักงานอธิการบดี 

 
   จัดท าโดย 

 
 

   นางสาววาสนา รักสลาม 
   นิติกรปฏิบัติการ  

    ฝ่ายนิติการ ส านักงานอธิการบดี 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกประกาศโดยส านักงาน
ราชกิจจานุเบกษา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส าหรับลงประกาศเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
บริษัท ที่กฎหมายก าหนดให้จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการการปฏิบัติงานกรณีจะส่งเรื่อง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน   

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ได้มีการบัญญัติไว้ว่า กรณีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะต้องมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มีดังต่อไปนี้ 
  1.  การจัดตั้ง การรวม หรือยุบเลิกส่วนงานในมหาวิทยาลัย (ส่วนงานตามมาตรา 9 คือ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย) โดยใหท าเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 10) 
  2. การจัดการศึกษา ด าเนินการวิจัยรวมกับ หรือการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ  หรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ โดยใหท าเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 12) 
  3.  การก าหนดต าแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออย างอ่ืน นอกจากต าแหน่งศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ โดยท าเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 55)  

  4.  การก าหนดสาขาวิชา ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและจะใชอักษรยอ 
ส าหรับสาขาวิชานั้น  โดยใหจัดท าเป็นขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 60) 

  5.  การก าหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหนง  ใหท าเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 64) 

  6.  การก าหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงานของ
มหาวิทยาลัยก็ได โดยท าเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 65) 

  7.  การก าหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกาย ของนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยให้ท าเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 66) 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 

เสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเห็นชอบในหลักการ 

เสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ ที่ข้อบังคับหรือระเบียบ 
ที่ก าหนดให้มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณา  

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

เสนอข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนาม 

ส่งข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 จัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ นิติกร หรือ 

หน่วยงานต้น
เรื่อง 

1 สัปดาห์ 
– 1 เดือน  

2 กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือ 
ประกาศ  นิติกรจะท าการตรวจสอบหลักการและเหตุผล 
รูปแบบการยกร่าง การอ้างฐานอ านาจในการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ ว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรื อ ไม่  ก่ อนที่ จ ะน า เสนอคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการต่อไป 

นิติกร 1 สัปดาห์ 

3 กรณีที่นิติกรเป็นผู้ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ  
จะท าการส่ ง เ รื่ องดั งกล่ าว ไปยั งผู้ ที่ เ กี่ ยวข้องหรื อ
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ  เ พ่ือขอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการต่อไป 

นิติกร 1- 2 
สัปดาห์ 

4 น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการ 

นิติกร 2 สัปดาห์ 
- 1 เดือน 

5 น าเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ ที่ข้อบังคับหรือระเบียบ 
ที่ก าหนดให้มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณา ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น  
1.  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)  
มีอ านาจและหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ หรือการออกระเบียบ หรือ
ประกาศเกื่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัย (ข้อ 9 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
น ว มิ น ท ร า ธิ ร า ช  ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  
พ.ศ. 2554) 
2.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 
มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งที่เก่ียวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

นิติกร 2 สัปดาห์ 
- 1 เดือน 

6 กรณีคณะกรรมการมีข้อแก้ไขที่เห็นควรน ากลับมาเสนอ 
อีกครั้ง นิติกรหรือหน่วยงานต้นเรื่อง จะน าร่างข้อบังคับ 
ระ เบี ยบ  หรื อ  ประกาศ  ไปปรั บปรุ ง  แก้ ไข  ตาม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ  และให้น า เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  

นิติกร 1 เดือน 
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7 น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

นิติกร 1 เดือน 

8 กรณีคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีข้อแก้ไขและเห็น
ควรน ากลับมาเสนออีกครั้ง นิติกร จะน าร่างข้อบังคับ 
ระ เบี ยบ  หรื อ  ประกาศ ไปปรั บปรุ ง  แก้ ไข  ตาม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ  และให้น า เสนอ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

นิติกร 1 เดือน 

9 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นิติกร 2 สัปดาห์ 
– 1 เดือน 

10 กรณีสภามหาวิทยาลัยมีข้อแก้ไขและเห็นควรน ากลับมา
เสนออีกครั้ง นิติกรจะน าร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือ 
ประกาศ ไปปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และให้น าเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นิติกร 1 เดือน 

11 เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือลงนาม 

นิติกร 1 – 2 
สัปดาห์ 

12 เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศแล้ว ให้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือส่ง
เรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 
1.  เสนออธิการบดีลงนามหนังสือภายนอก เรียนถึง 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2.  ส า เนาคู่ฉบับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ  

ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของนายกสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ชุด  

3.  ส าเนาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ จ านวน 4 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการข้ึน
ไป รับรองส าเนาถูกต้อง และให้มีการระบุชื่อและ
ต าแหน่งที่ชัดเจน            

4.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2553 พร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับ   
ปฏิบัติการขึ้นไป รับรองส าเนาถูกต้อง และให้มีการ
ระบุชื่อและต าแหน่งที่ชัดเจน จ านวน 1 ชุด            

5. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

     พ.ศ. 2556 พร้อมลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับ     
ปฏิบัติการขึ้นไป รับรองส าเนาถูกต้อง และให้มีการ
ระบุชื่อและต าแหน่งที่ชัดเจน จ านวน 1 ชุด 

นิติกร 1 สัปดาห์ 
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6. CD-ROM บันทึกข้อมูลข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ  
โดยบันทึกไฟล์สแกนต้นฉบับและไฟล์ word ของ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ   

13 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการตรวจสอบและ 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

1 เดือน – 
3 เดือน 

14 เมื่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้นิติกรด าเนินการแจ้งเวียนทุกส่วนงานเพ่ือ
โปรดทราบต่อไป 

นิติกร 1 วัน –  
1 สัปดาห์ 

 
 
เอกสารอ้างอิง (Reference) 
1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554  
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 
4.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 1/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
     เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
5.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551      

เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ภาคผนวก (Appendix) 
   1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหท าเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง  และการรวมสวนงาน  
ตองระบุถึงภาระหนาที่ของสวนงานนั้น ๆ ใหชัดเจน 

  มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและด าเนินการ 
วิจัยรวมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศ  หรือตางประเทศหรือขององคการระหวาง
ประเทศก็ได  โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอ านาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูส าเร็จการศึกษาได  
  การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ใหท าเปนประกาศของ 
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๓๑ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและโดยเฉพาะ ใหมีอ านาจ
และหนาที่  ดังตอไปนี้  
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  (๑) บริหารกิจการของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
  (๒) บริหารการเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
  (๓) บรรจุ แตงตั้ง และถอดถอนพนักงานและลูกจาง รวมทั้งการด าเนินการบริหารงานบุคคล 
ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
  (๔) จัดท าแผนพฒันามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
  (๕) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดาึเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
  (๖) แตงตั้งและถอดถอนหัวหนาสวนงานและรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะที่ไมมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัย และผูชวยอธิการบดี 
  (๗) เสนอรายงานประจ าปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และสภากรุงเทพมหานคร  
  (๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 

  มาตรา ๕๕ คณาจารยประจ าของมหาวิทยาลยัมีต าแหนงทางวิชาการ  ดังนี้  
  (๑) ศาสตราจารย  
  (๒) รองศาสตราจารย  
  (๓) ผูชวยศาสตราจารย  
  (๔) อาจารย  
  ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ  แตงตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดใหมีต าแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนดวยก็ไดโดยท าเปน 
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง  และถอดถอนผูด ารงต าแหนงทางวิชาการใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยมีอ านาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา 
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ชั้นสูงอ่ืน
ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ  
  การก าหนดให สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดและ 
จะใช อักษรยอ ส าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ให เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

  มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดใหมีครุยวิทยฐานะ  หรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปรญิญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  และอาจก าหนดใหมีครุยประจ าต าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา มหาวิทยาลัย  
ครุยประจ าต าแหนงผูบริหาร  หรือครุยประจ าต าแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได  
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  การก าหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจ าต าแหนง  ใหท าเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเงื่อนไข 
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๖๕ สภามหาวิทยาลัยอาจกาึหนดใหมีตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ ของ
มหาวิทยาลัย  หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได   โดยท าเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  
  การใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพ่ือการคา  หรือการใชสิ่งดังกลาว  
ที่มิใชเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 

   มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกาย 
ของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยท าเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

   2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554  
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “ก.บ.ค.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  
  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค. มีอ านาจออกระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี ้

  ข้อ 9 ให้ ก.บ.ค. มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรต่อสภามหาวิทยาลัย  
  (2) วางระบบติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตามข้อบังคับนี้   
  (3) ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับนี้ หรือการออกระเบียบ หรือ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
   (4) ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงาน ประเภทต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
   (5) ก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า มาตรฐานประจ าต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละต าแหน่งและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (6) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจ าเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากรตามข้อบังคับนี้ โดยจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย 
  (7) ก าหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
  (8) อนุมัติการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และภาระ
งานขั้นต่ าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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  (9) อนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตราก าลังของแต่ละ
ส่วนงาน 
  (10) วางระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบสวัสดิการอื่น ๆ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  (11) พิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  (12) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
  (13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ค. รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน
แล้วรายงานให้ ก.บ.ค. ทราบ 
  (14) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  (15) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  
พ.ศ. 2562 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “ก.พ.ว.”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ว. 
  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหลักเกณฑ์ใดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอเรื่องต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

  4.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ 1/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
  ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
  5.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. หนังสือน าส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  2.  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ลงนามในหนังสือน าส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   2.1  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   2.2  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2.3  ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของหน่วยงานบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  
   2.4  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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  3.  เรื่องท่ีส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดส่ง 
   3.1  ต้นฉบับหรือส าเนาคู่ฉบับซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามในเรื่องนั้น 
จ านวน 1 ชุด และ 
   3.2  ส าเนาจากต้นฉบับที่มีข้อความชัดเจน จ านวน 4 ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ระดับ 5 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และขอให้ระบุชื่อและต าแหน่งให้ชัดเจนด้วย 
   3.3  แผ่นดิกส์หรือแผ่นซีดีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของต้นฉบับเรื่องที่ส่งไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารแบบพิมพ์แนบท้าย (ถ้ามี) 


