คํานํา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้ บุ ค คลให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดให้สภาสถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการต้องเป็ นกรรมการสภาสถาบันประเภทผูท้ รงคุณ วุฒ ิ ส่ว นกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ติ ้อ งเป็ น
บุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งครอบคลุม
คณะหรือสาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสถาบันนัน้ ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
สิบ คน ซึ่ง ก.พ.อ.ได้รวบรวมรายชื่อผู้ดํารงตํ าแหน่ งศาสตราจารย์ข องสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ
เอกชน และมหาวิทยาลัยในกํากับซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ด้านวิชาการในระดับสูง เป็ นบุคคลที่อยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ – เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๐ โดยจั ด ทํ า เป็ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ฯ
เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดําเนินการตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุง
บัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยเพิม่ ผูด้ ํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์ทีไ่ ด้รบั
การแต่ง ตัง้ ภายหลัง มีน าคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้ ได้ต ดั รายชื่อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ทีเ่ สียชีวติ ผูส้ ูงอายุและสุขภาพไม่ดี และผูม้ ไิ ด้ตดิ ตามผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดสรรเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
เอกสารข้อมูลนี้ จะเป็ นประโยชน์ ในการบริหารจัดการด้านตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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คํานํา
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
กํา หนดให้ส ภาสถาบัน แต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหน่ ง
ทางวิช าการประจํ า สถาบัน ซึ ่ง ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผูท้ รงคุณวุฒ ิ ส่วนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องเป็ นบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจาก
บัญ ชีร ายชื่อ ผูท้ รงคุณ วุฒ ทิ ี่ กกอ.กํา หนด ซึ่ง ครอบคลุม คณะหรือ สาขาวิช าทีม่ กี ารจัด การเรีย น
การสอนในสถาบันนัน้ ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ กกอ. ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และมหาวิท ยาลัย ในกํา กับ
ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ดา้ นวิชาการในระดับสูง เป็ นบุคคล
ทีอ่ ยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปีพ.ศ.๒๕๑๙ – เดือนมีนาคม
๒๕๕๐ โดยจัดทําเป็ นบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดําเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยเพิม่ ผูด้ ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ภายหลังมีนาคม
๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้ ได้ตดั รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ่เี สียชีวติ ผูส้ ูงอายุและสุขภาพไม่ดี
และผูม้ ไิ ด้ติดตามผลงาน ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
คัดสรรเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันต่อไป
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (กกอ.) หวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าเอกสารข้อมูลนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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