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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดกําหนดหมวด  ๓  
การอุทธรณ  กรณีผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนดไวนั้น  
เพื่อใหการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนมาตรฐานเดียวกัน  ก.พ.อ.  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  
และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิก  หมวด  ๓  การอุทธรณ  ขอ  ๑๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 

 

ขอ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองคร้ัง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
และการขอทบทวนดังกลาว  แตละคร้ังใหย่ืนเร่ืองไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ   

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว 
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ  มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และใหคําวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  เปนที่สุด   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๑/๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ดําเนินการดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไมรับการพิจารณา

ก็ได 
 (ข) ในกรณีที่ เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ  ใหมีมติรับไวพิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจงขอโตแยง

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
 (ข) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ใหแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและ
ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง  ทั้งนี้  ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน 

ขอ ๑๑/๒ กรณีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ใหสถาบันอุดมศึกษาจายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงต้ังเพิ่มนั้นดวย   

ขอ ๑๑/๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแย งของผลงาน 
ทางวิชาการทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.กําหนดเทานั้น  หากผูขอกําหนดตําแหนง 
มีผลงานทางวิชาการใหมเพิ่มเติม  หรือมีการแกไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหม  และใหถือวาวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ย่ืนขอแกไขผลงาน
เดิมเปนวันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม 

ขอ ๑๑/๔ กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด  และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด 

ขอ ๑๑/๕ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการ 
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  ใหดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและ



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

วิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  ตอไปจนแลวเสร็จ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศรีเมือง  เจริญศิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 




