
การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นวพร หอมจันทร

 การแตงต้ังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น จะตองมีการประเมิน 2 สวน คือ 
  1. การประเมินการแตงตัง้โดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินการแตงต้ังของแตละสวนงาน ซ่ึงจะประเมินผล
สมัฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงท่ีครองอยู และการ
ประเมินความรูความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจาํเปน
สําหรับตําแหนง 
  2.  การประเมนิผลงาน โดยคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
 ความหมายของคํา
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
ใหนิยามไวดังนี้
 “คุณวุฒิ” หมายถึง ความรู ความสามารถของ
บุคคล, ระดับการศึกษา
 “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติ, 
ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
 “จริยธรรม” หมายถึง แนวทางท่ีบุคคลควร
ประพฤติปฏิบัติอันเกิดข้ึนจากคุณธรรมในตัวผูปฏิบัติ โดย
มจุีดมุงหมายเพ่ือใหเกดิความสงบเรียบรอยข้ึนในสงัคมน้ันเอง 
(กฤษฎา แสงเจริญทรัพย:2557)
 “จรรยาบรรณวิชาชีพ” หมายถึง ประมวลความ
ประพฤต ิขอบงัคบั มารยาททีผ่ปูระกอบวชิาชพีแตละอยาง
กําหนดขึ้นเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐานะ
ของสมาชิก ความดีงาม รวมท้ังกอใหเกิดความสงบสุขและ

ความเจริญในตัวคน วชิาชีพและสังคม (เอกพันธ ปดถาวะโร:
2555)
 “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” หมายถึง คุณธรรม
ประจําของแตละอาชีพและความรับผดิชอบของงานในอาชีพ
นั้นๆ ซ่ึงจรรยาบรรณแตละอาชีพยอมแตกตางกันออกไป 
ในทุกอาชีพลวนมีจุดประสงคหลักที่เหมือนกันคือใชเปน
หลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ถาไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาชพีนัน้ๆ แลว จะทาํใหงานทีท่าํมปีระสทิธภิาพ 
บังเกิดผลดี ปราศจากอคติและขอครหาใดๆ ในการทํางาน 
ทาํใหผลงานท่ีทาํออกมาประสบผลสําเร็จ (ทรงศักด์ิ แกวออน : 
มปป.)
 ดังนั้น จากนิยามดังกลาวจึงพิจารณาสรุปความ
ไดวา “ผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาชพี” หมายถงึ ผทูีมี่ความร ูความสามารถ
และมรีะดบัการศึกษาเพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณาประเมนิผลงาน
ตามหนาทีค่วามรบัผิดชอบและมาตรฐานการปฏบิตังิานใน
การประกอบวิชาชีพนั้นๆ วามีคุณภาพเพียงพอในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นหรือไม
 สําหรับการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดหลัก
เกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาม
แนวทางประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนง และการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2553 ดังนี้



การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร10

วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ระดับตําแหนง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ

1.  ตองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
และตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา

2. แตงตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แตตองอยูตางสวนงานกับผูเสนอขอแตงตั้ง และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คน รวมกรรมการทั้งหมดไมนอยกวา 3 คน

ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ

1. ตองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถ ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา

2.  แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน
3.  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแตงตั้งตามบัญชีรายช่ือใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาใหความเห็น

ชอบเปนกรณีไป
หมายเหตุ  กรณีแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน

 นอกจากน้ียังไดดําเนินการเก่ียวกับการแตงตั้ง
คณะกรรมการผทูรงคณุวฒุติามท่ี ก.พ.อ. กําหนดเพิม่เตมิอีก
ดังนี้
 1.  การแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานฯ ตําแหนงระดับชํานาญงาน หรือระดับ
ชํานาญการ (สกอ.:2559)
  1.1 ใหคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บคุคลใหดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ของสถาบนัอดุมศกึษาพิจารณา
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน จากบุคคลภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาแต
ตางสังกัดหนวยงานกับผูขอรับการประเมิน (หนวยงาน
ระดับคณะ สํานัก ศูนย สถาบัน) กอนเปนลําดับแรก โดย
ตองเปนผทูีม่คีณุสมบัตเิปนไปตามท่ีกาํหนดไวใน ขอ 13 (1) 
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซ่ึงตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถและความชาํนาญตรงกบัวิชาชพีของตาํแหนง
ที่จะแตงตั้ง และตองดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะ
แตงตั้งหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึงระดับตําแหนงตาม
สายงานทีค่รองอยขูองบคุคลดงักลาวซึง่ตองสงูกวาตาํแหนง
แรกบรรจตุามคณุวฒุ ิทัง้นีอ้าจแตงตัง้จากผท่ีูดาํรงตาํแหนง
ตางประเภทหรือตางสายงานกันก็ได

ตาํแหนงตางประเภทหรือตางสายงาน
เปนอยางไร ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ออกเปน 1) ตาํแหนงวิชาการ 2) ตาํแหนงประเภทผูบรหิาร 
3) ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ดังนั้นตําแหนง ตางประเภทหรือตางสายงาน คือ
ตําแหนงประเภทอื่นซ่ึงไมใชตําแหนงประเภทเดียวกับผูที่
เสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น โดยจะขอยกตัวอยางดังนี้
 ตัวอยางท่ี 1. ตําแหนงพยาบาล เปนตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานพยาบาล 

- ผทูรงคุณวฒุติามสายงาน คอืตําแหนงพยาบาล
- ผทูรงคณุวุฒติางประเภทหรอืตางสายงาน อาจ

จะเปนตาํแหนงประเภทวชิาการ สายงานสอน 
เชน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
หรือศาสตราจารย

 ตวัอยางท่ี 2 ตาํแหนงผปูฏบิติังานวทิยาศาสตร 
เปนตาํแหนงประเภททัว่ไป สายงานผปูฏิบติังานวทิยาศาสตร

- ผูทรงคณุวฒุติามสายงาน คอื ตาํแหนงผปูฏิบตัิ
งานวิทยาศาสตร

- ผทูรงคณุวุฒติางประเภทหรอืตางสายงาน อาจ
จะเปนตาํแหนงนักวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ สายงานวิทยาศาสตร หรือ
เปนตําแหนงประเภทวชิาการ สายงานสอน เชน
ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
หรือศาสตราจารย
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 ตัวอยางท่ี 3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
เปนตาํแหนงประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ สายงานวชิาการเงิน
และบัญชี 

- ผู ทรงคุณวุฒิตามสายงาน คือ ตําแหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ผทูรงคณุวุฒติางประเภทหรอืตางสายงาน อาจ
จะเปนผูอํานวยการคลัง ซ่ึงเปนตําแหนง
ประเภทผูบริหาร สายงานผูบริหาร แตไมอาจ
แตงต้ังผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากเปนผูมี
ความรูความสามารถและความชํานาญไมตรง
กับวิชาชีพของตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้ง

  1.2 ในกรณทีีม่เีหตผุลความจําเปนอยางยิง่
ที่ไมสามารถแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน
อุดมศึกษาตามขอ 1. ได เชน ไมมีผูทรงคุณวุฒิภายใน
สถาบันทีม่คีวามชาํนาญตรงกับวชิาชพีทีจ่ะแตงตัง้หรอืมแีต
อยูสังกัดหนวยงานเดียวกับผูรับการประเมิน หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงตํ่ากวาตําแหนงท่ีแตงตั้ง จึงอาจพิจารณา
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้หมดได ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสภาสถาบนัอุดมศกึษา 
และใหรายงานผลการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พรอมทั้งแจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 1. ไดน้ัน ให ก.พ.อ. 
ทราบดวย
  1.3 ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2554 ไดกาํหนดนยิามคาํวา “บคุคล
ภายนอกสถาบันอดุมศึกษา” หมายถงึ ผทูีไ่มไดอยูในบงัคับ
บัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ดังนั้น ผูทรงคุณวุฒิ
คนใดท่ีมสีถานภาพเปนขาราชการ ลูกจาง หรอืพนักงานของ
สถาบันอุดมศึกษาใด ก็ถือวาเปนบุคคลภายในของสถาบัน
อุดมศึกษาน้ัน สวนผูที่เกษียณอายุราชการซ่ึงเคยสังกัด
สถาบันเดยีวกับผรัูบการประเมิน แตไมไดอยใูนบังคับบัญชา
ของสถาบนัอดุมศึกษานัน้ๆ เชน ไมไดรบัการตออายรุาชการ 
หรือไม ได รับจางเปนลูกจางหรือพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาของสถาบันน้ัน ถือเปนบุคคลภายนอกสถาบัน

อดุมศกึษา ทัง้น้ีในการแตงต้ังผทูรงคุณวฒุดิงักลาวใหยดึหลกั
ความเปนกลางตามนัยมาตรา 13 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัตวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดวย
   อน่ึง สาํหรบัการแตงตัง้คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นของมหาวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบกรณีการเสนอขอแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิ
ภายนอกใหระบุความเช่ียวชาญในสาขาของผูทรงคุณวุฒิ
และหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ ดวย (กองการ
เจาหนาที่ : 2559)
   ประเดน็ปญหา เน่ืองจากมหาวทิยาลยั
ไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒตํิาแหนงอาจารย ทําหนาที่ประเมิน
ผลงานของผทูีเ่สนอขอตาํแหนงระดับชาํนาญการ ซึง่ ก.พ.อ. 
ไดพจิารณาตามระบบจาํแนกตาํแหนงบรหิารงานบคุคลใหม 
ตําแหนงอาจารยเปนตําแหนงระดับเริ่มตนของตําแหนง
ประเภทวิชาการ เทียบไดกับระดับปฏิบัติการ
   ซึ่งเป นระดับเริ่มต นของตําแหน ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามหลักการ
ดงักลาวผูทรงคณุวฒุทิีด่าํรงตาํแหนงอาจารยจงึมคีณุสมบตัิ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดใหแตงต้ังผูทรง
คุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและความชํานาญตรงกับ
วชิาชพีของตาํแหนงทีจ่ะแตงตัง้และดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวา
ตําแหนงทีจ่ะแตงตัง้หรอืเทยีบเทา จึงมีมตใิหสภามหาวทิยาลยั
สงขลานครินทรพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดกอน (สกอ.:2558)
   จากประเดน็ปญหาดงักลาวมหาวทิยาลยั
จึงไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทนผูที่มีคุณสมบัติ
ไมครบ แลวดําเนินการสงผลงานใหประเมินใหมหลายราย
ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินการพอสมควรซ่ึงสงผลตอการ
พจิารณาการใหความเห็นชอบเงินประจาํตําแหนงของ สกอ. 
ที่ตองลาชาตอไปอีก ดังน้ัน จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการ
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
ตําแหนงระดับชํานาญการ ดังนี้ 
   1. หากแตงตั้งจากตําแหนงประเภท
วิชาการ ใหแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขึ้น
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ไปเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด
   2.  กรณีแตงตั้งจากตําแหนงประเภท
วชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ควรแตงตัง้จากผทูีด่าํรง
ตาํแหนงระดบัชาํนาญการพเิศษขึน้ไปเน่ืองจากเปนผทูีผ่าน
การจดัทาํผลงานเพือ่เสนอขอกาํหนดตาํแหนง สงูขึน้มากอน
แลว หากแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงจากระบบซีเดิม (ซี6,ซี7) 
ซึ่งถ ายโอนมาเปนระดับชํานาญการในระบบจําแนก
ตาํแหนงบรหิารบคุคลใหม (ระบบแทง)โดยอตัโนมตั ิบุคคล
เหลานี้อาจจะยังไมไดผานการทําผลงานเพื่อเสนอขอ
กําหนดตําแหนงสูงขึ้นมากอน จึงอาจจะไมเหมาะสมที่จะ
เปนผูประเมินผลงานทางวิชาการ 

2.  การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 
เพือ่ประเมินผลงานระดับชาํนาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิตาม
บัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กําหนด กรณีที่มีเหตุผลและความ
จาํเปนทีไ่มอาจแตงตัง้ตามบญัชีรายชือ่ที ่ก.พ.อ. กําหนดได
ก็ใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเปนกรณีไป แตอยางไรก็ตาม
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินการ ประกอบกับตําแหนง
ระดบัเช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษมีจํานวนนอย ก.พ.อ. มี
มติใหสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรง
คณุวฒุเิพ่ือทาํหนาทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดในสาขาวิชาที่ตรงกับวิชาชีพของตําแหนงที่จะ
แตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานฯ 
ของตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษได ดังนี้ 
   2.1  การเสนอขอตาํแหนงระดบัชาํนาญการ
พเิศษ สามารถแตงตัง้ผูทีด่าํรงตาํแหนง รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได
(สกอ.:2558) แตอยางไรก็ตาม

   บญัชีรายช่ือผทูรงคณุวฒุเิพือ่ทาํหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ ที ่ก.พ.อ. กาํหนด นัน้ ไมมรีาย
ช่ือผูที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดังนั้นหากจะตอง
แตงตัง้ผูชวยศาสตราจารย เปนคณะกรรมการผทูรงคณุวฒุิ 
จะตองเสนอเหตุผลและความจําเปนให ก.พ.อ.พิจารณาให
ความเห็นชอบกอน 
  2.2 การเสนอขอตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
สามารถแตงต้ังผูที่ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิได และการเสนอขอตําแหนงระดับ
เชีย่วชาญพเิศษ สามารถแตงตัง้ผูทีด่าํรงตาํแหนงศาสตราจารย
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได (สกอ.:2557)
   สําหรับการเสนอขอตําแหนงระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือ
ที่ ก.พ.อ.กําหนด กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจ
แตงต้ังตามบญัชีไดใหเสนอ ก.พ.อ. พจิารณาใหความเหน็ชอบ
เปนกรณีไป แตเน่ืองจาก ก.พ.อ.ยังไมไดกําหนดใหใชบัญชี
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
   ประเมินผลงานทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. 
กําหนดเพ่ือประเมินผลงานของตําแหนงระดับชํานาญงาน
พิเศษ ดังน้ันหากจะเสนอขอแตงตั้ง ก็ใหเสนอ ก.พ.อ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีไป
    ขอแนะนําสําหรับสวนงานที่เสนอขอ
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหเสนอรายช่ือ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน พรอมทั้งรายชื่อสํารอง จํานวน 
1-2 คน เพื่อใหคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นพิจารณาใหความเห็นชอบในคราว
เดียวกัน หากวากรรมการทานใดขัดของก็จะไดแตงตั้งจาก
รายช่ือสาํรองโดยไมตองเสนอขอแตงตัง้ใหมอกี ซึง่จะทาํให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินการของสวนงานตอไป 
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สรุปการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานฯ

ระดับตําแหนง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(1)ภายใน ม. แต
นอกสวนงาน และ

(2) นอก 
ม. หรือ

(3) บัญชี ก.พ. อ.กําหนด หรือ (4) ผศ. 
หรือ

(5) รศ. 
หรือ

ผูทรงฯประเมินผลงานวิชาการท่ี 
ก.พ.อ กําหนด

(6) ศ.

ชํานาญงาน 
ชํานาญการ

√ √ (√) (√) (√) (√)
 (3) –(6) สามารถแตงตั้งไดโดยไมตองเสนอ ก.พ.อ.

ชํานาญการ
พิเศษ

- - √ √

ไมอยูใน (3) เสนอ ก.พ.อ.

√ √

ชํานาญงาน
พิเศษ

- - √ (4)-(6) เสนอ ก.พ.อ.พิจารณา

เชี่ยวชาญ - - - - √ √
เชี่ยวชาญ
พิเศษ

- - - - - √

กลาวโดยสรุปการแตงตัง้คณะกรรมการผทูรงคณุวุฒิ
เพ่ือประเมนิผลงานฯ จะตองพจิารณาแตงตัง้จากผทูีมี่ความรู
ความสามารถและมีความชํานาญหรือเช่ียวชาญตรงกับ
วิชาชีพของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเพื่อใหไดผู ท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีจะพจิารณาประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของผูที่เสนอขอกําหนดตําแหนง
สูงขึ้น ตามหนาที่และความรับผิดชอบและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของแตละวิชาชีพไดอยางแทจริง 
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