
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคณุสมบตัิ  ลักษณะต้องห้ำม  กำรแต่งตั้ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิ  และกำรท ำบญัชีส ำรองเพ่ือเลื่อนขึน้มำด ำรงต ำแหนง่แทน 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระใน 
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๒๕  วรรคเจ็ด  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ประธำนกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
“กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรมำตรฐำน

กำรอุดมศึกษำ 
“ผู้ปฏิบัติงำนของสถำบันอุดมศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ  

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  ลูกจ้ำงของสถำบันอุดมศึกษำ  และลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ   

“ส ำนักงำนปลัดกระทรวง”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อ ๒ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหำ้ม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
(๓) มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ด้ำนกำรอุดมศึกษำ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
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(๖) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทำงจริยธรรม  จรรยำบรรณ  และกำรประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิชำชีพ 

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด  
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นคู่สัญญำหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์โดยตรงในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง  หรือสถำบันอุดมศึกษำ  เว้นแต่
เป็นกำรศึกษำวิจัยหรือฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ 

(๙) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ  กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำ  
อธิกำรบดี  หรือผู้ปฏิบัติงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 

ข้อ ๓ ในกำรจัดท ำรำยชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมรำยชื่อ
และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๒  หรืออำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เป็นผู้ด ำเนินกำร  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ 

ขอ้ ๔ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำน
กรรมกำรคนหนึ่งต่อรัฐมนตรี  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๒  โดยจะต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อนั้นด้วย 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเสนอรำยชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสองเท่ำของจ ำนวนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อรัฐมนตรี  ซึ่งจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๒  โดยจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อนั้นด้วย 

เมื่อรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้รัฐมนตรีน ำรำยชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับกำรแต่งตั้ง
มำเรียงล ำดับและจัดท ำเป็นบัญชีส ำรองต่อไป 

ในกรณีที่รัฐมนตรีจะแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเสนอ
รำยชื่อจำกบัญชีส ำรองตำมวรรคสองเท่ำกับจ ำนวนที่จะแต่งตั้งเพ่ิมต่อรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๖ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้ำที่  หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๒ 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  ให้คณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่งต่อรัฐมนตรี  ซึ่งจะต้องมี
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คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๒  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง  โดยจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อนั้นด้วย  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง  
ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  หำกรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเสนอรำยชื่อจำกบัญชีส ำรอง  
ตำมข้อ  ๕  วรรคสอง  เท่ำกับจ ำนวนที่ว่ำงต่อรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยในสำมสิบวัน 
นับแต่วันที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ใน 
ต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   
ให้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ครบวำระ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๒๕  วรรคเจ็ด   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ำม  กำรแต่งตั้ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  และกำรท ำบัญชีส ำรองเพ่ือเลื่อนขึ้นมำด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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