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***เสถียร คามีศักดิ์

 ขอ 13 แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กาํหนดระดับตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
กําหนดวา การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมนิผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(ผูทรงคุณวุฒิอานผลงาน) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหนง 
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ใหแตงตั้ง ดังน้ี
 1. กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน หรือชาํนาญการ กรรมการจะตองเปนผทูรงคุณ
วุฒติที่มีความรูความสามารถและความชํานาญตรงกับ
วิชาชีพของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง และตองดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา
  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการซึง่
แตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตตองอยู
ตางสงักดัหนวยงานกับผเูสนอขอแตงตัง้ (ตองเปนหนวยงาน
ระดับคณะ สํานัก ศูนย สถาบัน)และกรรมการภายนอก
สถาบนัอดุมศกึษาอกีอยางนอย 1 คน รวมจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดไมนอยกวา 3 คน
 2. กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ 
เชีย่วชาญพเิศษ กรรมการจะตองเปนผทูรงคณุวฒุทิีมี่ความ
รูความสามารถความชํานาญหรือความเช่ียวชาญตรงกับ
วิชาชีพของตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา
  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
สถาบันอดุมศึกษา ตามบัญชรีายช่ือผทูรงคุณวุฒตทิี ่ก.พ.อ. 
กําหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนไมอาจแตงตั้ง
กรรมการตามบัญชีดังกลาวไดใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให
ความเห็นชอบเปนกรณีไป
 ขอ 14 กําหนดวา การแตงตั้งใหดํารงสูงขึ้นโดย

วิธีพิเศษ (คุณสมบัติไมครบ หรือขอกระโดดขามระดับ)
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี มจีาํนวนไมนอยกวา 
5 คน
 วิธกีารประเมินผลงานในตําแหนงระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ หรือระดับชาญ
การพเิศษ ใหกรรมการผทูรงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพแตละคนทําการ
ประเมินแลวสงผลการประเมินใหคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นพิจารณาโดยจะไม
ทําการประชุมก็ได
 กรณีการประเมินผลงานตําแหนงระดับเช่ียวชาญ 
และระดับเช่ียวชาญพิเศษ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชพี
จะตองจัดใหมีการประชุมพิจารณาผลงานรวมกัน
 ขอ 9 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระดับ
คุณภาพของผลงาน โดยวิธกีารตดัสนิคุณภาพของผลงานให
ใชคะแนนเสียงขางมาก เวนแตโดยวิธีพิเศษตองใชคะแนน
เสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 เสียงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาชีพ
 ปญหาการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒอานผลงานหรือ
ผทูรงคณุวฒุปิระเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ถาไมมีคนภายในสถาบันอุดมศึกษาจะทํา
อยางไร หรือไมสามารถหาผูอานท่ีตรงกับวิชาชีพไดจะทํา
อยางไร หรือจะแตงตั้งบุคคลภายนอกทั้งหมดไดหรือไม 
หรอืจะแตงตัง้ขาราชการบาํนาญอานไดหรือไม ตามหนงัสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 
510 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การแตงตั้งคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตําแหนงระดับชํานาญงาน
และชํานาญการ กําหนดดังตอไปนี้
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

 1. ใหคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแตง
ตั้งผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน จากบุคคลภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาและบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา แต
ตางสงักดัหนวยงานกบัผขูอรบัการประเมนิ(หนวยงานระดบั
คณะ สํานัก ศูนย สถาบัน)กอนเปนลําดับแรก โดยตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดในขอ 13 ของประกาศ 
ก.พ.อ. คอืตองมคีวามรูความสามารถและความชํานาญตรง
กับวิชาชีพของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและตองดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึง
ระดบัตาํแหนงสายงานทีค่รองอยูของบคุคลดงักลาว ซึง่ตอง
สูงกวาตําแหนงแรกบรรจุตามวุฒิ ท้ังน้ีอาจแตงตั้งจากผูท่ี
ดํารงตําแหนงตางประเภทหรือตางสายงานกันก็ได
 2. ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางย่ิงท่ีไม
สามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน
อุดมศึกษาตามขอ 1 นี้ไดเชน ไมมีผูทรงคุณวุฒิภายใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความชาญตรงกับวิชาชีพจะแตงต้ัง
หรอืมแีตอยสูงักดัหนวยงานเดยีวกับผรูบัการประเมนิ หรอื
เปนผูดํารงตําแหนงตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้ง จึงอาจ
พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งหมดได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และใหรายงานผลการแตงตั้งบุคคลให
ดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ พรอมท้ังแจงรายละเอยีดเหตผุลความ
จําเปนที่ไมสามารถแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 1 
ไดนั้น ให ก.พ.อ. ทราบดวย
 3. ก.พ.อ. ในการประชุมคร้ังที ่3/2554 เมือ่วนั
ที่ 23 เมษายน 2554 ไดนิยามคําวาบุคคลภายนอกสถาบัน
อดุมศกึษา หมายถงึ ผทูีไ่มไดอยใูนบงัคบับัญชาของสถาบนั
อุดมศึกษานั้นๆ ดังนั้นผูทรงคุณวุฒิใดที่มีสภาพเปน
ขาราชการ ลูกจาง หรือพักงานของสถาบันอุดมศึกษาใด
ก็ถือวาเปนบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น สวนผูท่ี
เกษยีณอายุราชการซ่ึงเคยสงักดัสถาบนัอดุมศกึษาเดียวกบั
ผูรับการประเมิน แตไมไดอยูในบังคับบัญชาสถาบัน
อุดมศึกษาน้ัน เชน ไมไดรับการตออายุราชการ หรือไมได
รับเปนลูกจางหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน ถือวาเปนบุคคลภายนอกสถาบัน

อุดมศึกษา ทั้งนี้ในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ใหยึด
หลักความเปนกลาง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย
 สรุปปญหาตาง ๆ มีทางแกไขได แตตองรายงาน
ให สภามหาวิทยาลยัใหความเห็นขอบ และ ก.พ.อ.รบัทราบ

ประวัติผูเขียน
- ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมสภา

ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท) ถึงปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคลให
ดาํรงตําแหนงสงูขึน้ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 
(นิดา) ถึงปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน

- ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร) ถึงปจจุบัน

- วทิยากรบรรยายการเขียนคูมอืปฏิบตังิาน การทํางาน
เชงิวเิคราะห การทาํงานเชงิสงัเคราะห การกําหนดตวั
ชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

- อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และอดีตผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

- อดีตที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท)


