
หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการแตงต้ัง
อาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ตองมีการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ          
ทางวิชาการ  ก.พ.อ.  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
สําหรับการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน  

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันท 
วาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  อยางใดอยางหนึ่ง   ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จะไมกําหนดใหมีการประชุม  โดยถือเอาผล
การประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได 

ขอ ๓ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ใหใชบังคับกับการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย  ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาอยูในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๔ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 
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