
 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

เพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดวิธีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  สําหรับ 
การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งโดยวิธีปกติและโดยวิธีพิเศษ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ   ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้  เปนวรรคหา  ของขอ  ๖.๑.๓  ในประกาศ   ก.พ.อ.  เ ร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีผล 
การประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือ 
ไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับ 
ของสภาสถาบัน  โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการก็ได” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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