
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดจ ำนวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ ์ และวิธกีำรได้มำ  คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ำม   
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๖๗  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรอุดมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ประธำนกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  ประธำนกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
“กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
“ที่ประชุมร่วม”  หมำยควำมว่ำ  ที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและคณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมร่วม  

ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง   และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนเจ็ดคน  ซึ่งแต่งตั้ง 
จำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ด้ำนกำรอุดมศึกษำจ ำนวน
ห้ำคน  และด้ำนกฎหมำยจ ำนวนสองคน 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคนหนึ่งซึ่ งปลัดกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  เสนอโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมร่วม   
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์   วิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งข้ำรำชกำร 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงจ ำนวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ข้อ ๓ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   
(๕) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทำงจริยธรรม  จรรยำบรรณ  และกำรประกอบวิชำชีพ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ   
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด 

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นคู่สัญญำหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง   หรือสถำบันอุดมศึกษำ   
เว้นแต่เป็นกำรศึกษำวิจัยหรือฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ 

(๘) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่นำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ  กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำ  หรอื
อธิกำรบดี 

(๙) ไม่เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ข้อ ๔ ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรในกำรด ำเนินกำรให้ได้มำ 

ซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ตำมข้อ  ๓  ของบุคคลซึง่สมควรไดร้ับกำรเสนอชื่อเปน็ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิ  และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมที่ที่ประชุมร่วมมอบหมำย 

ข้อ ๕ ในกำรด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ  ๒  
วรรคหนึ่ง  ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๓  
เป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง  และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนไม่เกินสองเท่ำของแต่ละด้ำนเสนอต่อ 
ที่ประชุมร่วม 

ให้ที่ประชุมร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
ตำมข้อ  ๓  เป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง  และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนเจ็ดคน  แล้วเสนอให้
รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   
ให้ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เสนอชื่อข้ำรำชกำรนั้นต่อที่ประชุมร่วม 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง   ทั้งนี้   ผู้นั้นต้องไม่เป็นประธำนกรรมกำร 
หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่เห็นสมควร  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จะเสนอ 
ต่อที่ประชุมร่วมเพ่ือให้ควำมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงซึ่งเป็น  
กรรมกำรและเลขำนุกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  และให้รัฐมนตรีด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมร่วม 

ข้อ ๖ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี  
และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน 

ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ปฏิบัติหน้ำที่
ต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๗ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย   
(๒) ลำออก 
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก  เพรำะมีควำมประพฤติ เสื่ อมเสีย   บกพร่องต่อหน้ำที่   หรือ 

หย่อนควำมสำมำรถ 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๓ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  

ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่ำประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู่   
และให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ   ๓   
เป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรอืกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนไม่เกินสองเท่ำในแตล่ะด้ำนของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระให้ที่ประชุมร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเป็นประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒจิ ำนวนเท่ำกับกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิที่พ้นจำกต ำแหน่งกอ่นครบวำระ  
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง   และเสนอให้
รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   แล้วแต่กรณี  เว้นแต่วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  ให้กรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง

ท ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรเป็นกำรชั่วครำว 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๙ ภำยในเก้ำสิบวันก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อำจด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมที่ก ำหนดไว้  
ในข้อ  ๕  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  เพ่ือด ำรงต ำแหน่งแทนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๖๗  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรอุดมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมร่วมคณะกรรมกำร  
กำรอุดมศึกษำและคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  ท ำหน้ำที่พิจำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ  ๖๘   
โดยจ ำนวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรได้มำ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์   ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๓


