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** เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน

 ตามประกาศของ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานกาํหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนด
คณุสมบตัขิองผูทีจ่ะเขาสูตาํแหนงในประเภทวชิาชพีเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะไวเปนดังนี้ 

(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
 (ก ๑) ระดับชํานาญการ ตองประเมินตาม
องคประกอบดังนี้
  (ก ๑.๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัด
ของตําแหนงที่ครองอยู
  (ก ๑.๒)  ความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน

  (ก ๑.๓)  ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชาํนาญการ
ไดแก
   (ก ๑.๓.๑)  คูมอืปฏบิตังิานหลกั
อยางนอยหนึ่งเลม และ
   (ก ๑.๓.๒) ผลงานเชิงวเิคราะห 

หรือ สังเคราะห หรือ งานวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนางานในหนาที่ อยางนอยหนึ่งเรื่อง
  (ก ๑.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 (ก ๒) ระดบัชาํนาญการพเิศษ ตองประเมนิตาม

องคประกอบดังนี้
  (ก ๒.๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัด
ของตําแหนงที่ครองอยู

  (ก ๒.๒) ความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน

  (ก ๒.๓) ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชาํนาญ
การพิเศษ ไดแก
   (ก ๒.๓.๑)  ผลงานเชิงวเิคราะห 
หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
หนวยงาน อยางนอยหนึ่งเรื่อง และ
        (ก ๒.๓.๒) งานวจิยั หรอืผลงาน
ลักษณะอ่ืนที่เปนประโยชนตอหนวยงานอยางนอยหน่ึง
เรื่อง/รายการ
  (ก ๒.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 (ก ๓)  ระดับเชี่ยวชาญ ตองประเมินตาม
องคประกอบดังนี้
  (ก ๓.๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัด
ของตําแหนงที่ครองอยู
  (ก ๓.๒)  ความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน

  (ก ๓.๓) ผลงานทีแ่สดงความเปนผูเชีย่วชาญ
ไดแก
   (ก ๓.๓.๑) ผลงานเชิงวเิคราะห 
หรอืสงัเคราะห หรอื ผลงานลักษณะอ่ืน ซึง่แสดงใหเหน็ถงึ

การพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอยหน่ึงเร่ือง 
และ
   (ก ๓.๓.๒) งานวิจัย ซึ่งไดรับ
การตีพมิพเผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิอยางนอย
หนึ่งเรื่อง
  (ก ๓.๔) การใชความรูความสามารถใน
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการ

ตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ 

** นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ  ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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การใหคาํปรึกษา แนะนํา การอบรมเผยแพรความรูเกีย่วกับ
หลักการ แนวทางระบบรูปแบบเทคนิคและวิธีการใน
การแกไขหรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพนั้นๆ
  (ก ๓.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญตอง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 (ก ๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองประเมินตาม
องคประกอบดังนี้
  (ก ๔.๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัด
ของตําแหนงที่ครองอยู
               (ก ๔.๒)  ความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน

                (ก ๔.๓)  ผลงานทีแ่สดงความเปนผูเชีย่วชาญ

พิเศษ ไดแก
   (ก ๔.๓.๑) ผลงานเชิงวเิคราะห 
หรือสงัเคราะห หรอื ผลงานลักษณะอ่ืน ซึง่แสดงใหเหน็ถงึ
การพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอยหนึ่งเรื่อง/
รายการ และ
          (ก ๔.๓.๒)  งานวิจัย ซึ่งไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย
หน่ึงเร่ือง
  (ก ๔.๔) การใชความรูความสามารถใน
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการ
ตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ 
การใหคาํปรึกษา การอบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับหลักการ 
แนวทาง ระบบ รปูแบบเทคนิคและวิธกีารในการแกไขหรือ

การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
นั้นๆ

       (ก ๔.๕)   ความเปนที่ยอมรับในงานดาน
นั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงานได
รับการยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพ หรือในงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในระดับชาติหรือนานาชาติ
  (ก ๔.๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชพี การพจิารณากําหนดตาํแหนงระดบัเช่ียวชาญพเิศษ 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

(ข) กรณีปฏิบัติงานหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มี

ลักษณะใชวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ
 (ข ๑) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษและระดับเช่ียวชาญท่ีปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนาหนวยงาน ตองประเมินตามองคประกอบดังนี้
  (ข ๑.๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัด

ของตําแหนงทีค่รองอยูและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในตําแหนงใหม
  (ข ๑.๒)  ความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
  (ข ๑.๓)  สมรรถนะทางการบริหาร

ผลงานท่ีนําเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา
(ทุกตําแหนง) อยางนอยตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
 (๑) ตองมิใชผลงานท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
และการฝกอบรม
 (๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมิน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นมาแลว
 (๓) กรณีที่ เปนผลงานรวม ตองระบุการมี
สวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม
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แผนภาพที่ ๑  แสดงเสนทางความกาวหนาของบุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตาม ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับเดิม)
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โอกาสและความกาวหนา
 สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาไดแกตําแหนงแรก
บรรจุดวยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมี
เสนทางความกาวหนาของตาํแหนงหนาทีไ่ด ๓ เสนทางคือ
 (1) ตําแหนงท่ีบรรจุดวยปริญญาตรี ๔ ป (ทุก
ตําแหนง) และปริญญาโท (เฉพาะนักวิจัย)/เทียบเทา
ปริญญาโท (ปริญญาตรี ๖ ป เชน แพทยศาสตรบัณฑิต  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

เสนทางที่หนึ่ง
 เดิมตําแหนงท่ีบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี (๔ป) 
เริ่มตนจากระดับ ๔ จะมีความกาวหนาของ“ระดับควบ” 
ของตําแหนงไปสูงสุดถึง ระดับ ๖  ในการเขาสูระดับ ๔ ถึง 
ระดบั ๖ เมือ่ครองตาํแหนงครบระยะเวลาที ่ก.พ.อ.กาํหนด
และผานการประเมิน ดังนี้
 จากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ ไมนอยกวา ๒ ป
 จากระดับ ๓ เปนระดับ ๕ ไมนอยกวา ๔ ป

 จากระดับ ๔ เปนระดับ ๕ ไมนอยกวา ๒ ป

 จากระดับ ๔ เปนระดับ ๖ ไมนอยกวา ๔ ป
 จากระดับ ๕ เปนระดับ ๖ ไมนอยกวา ๒ ป

 จากระดับ ๕ เปนระดับ ๗ ไมนอยกวา ๔ ป
 จากระดับ ๖ เปนระดับ ๗ ไมนอยกวา ๒ ป

เสนทางที่สอง

 มีเสนทางความกาวหนาไปในตําแหนงทางการ
บริหาร ประเภทไมมีวาระการดํารงตําแหนง โดยการเขา
สูตําแหนง “หัวหนางาน” สามารถเปนระดับสูงสุดถึง

ระดับ ๗
เสนทางที่สาม

 มีเสนทางความกาวหนาไปในตําแหนงทาง
วิชาการ โดยการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงเปน “ผูชํานาญการ ระดับ ๖” แตบุคลากร
สายสนับสนุนสวนใหญจะไมเสนอผลงานเพ่ือขอกําหนด
ตําแหนงเปน “ผูชํานาญการ ระดับ ๖” เนื่องจากมี
เสนทางความกาวหนาของระดับควบตามเสนทางท่ีหนึง่อยูแลว
สวนมากบุคลกรสายสนับสนุนที่เริ่มตนดวยวุฒิปริญญาตรี 
จึงมักจะสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนง
เปน “ระดับชํานาญการ ระดับ ๗-๘” โดยมีคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนง และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
 - ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนง
ปฏิบตักิารมาแลวไมนอยกวา ๙ ป- - - ->กาํหนดตาํแหนงเปน 
“ระดับชํานาญการ”
 - ปรญิญาโทหรือเทยีบเทา ตองดํารงตําแหนง
ปฏิบตักิารมาแลวไมนอยกวา ๕ ป- - - ->กาํหนดตาํแหนงเปน 
“ระดับชํานาญการ”
 -  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป- - - ->กําหนด
ตําแหนงเปน “ระดับชํานาญการ”
 โดยในระบบใหมกาํหนดความกาวหนาจากระดบั 
“ปฏบิตักิาร” ไปสูระดบัทีเ่รยีกวา “ชาํนาญการ” มคีณุวฒุิ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปฏิบัติการ ตรงตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด เปน
 - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
 - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๔ ป
 - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
 และกําหนดความกาวหนาจากระดบั “ชาํนาญการ”

ไปสูระดับที่เรียกวา “ชํานาญการพิเศษ” ตองครอง

หรือดํารงตําแหนงในระดับ “ชํานาญการ” มาแลวไมนอย
กวา ๔ ป และเม่ือรวมระยะเวลาของสองระดับ คือระดับ 
“ชาํนาญการ” และระดับ “ชาํนาญการพเิศษ” เขาดวยกนั

จะมีระยะเวลาที่ตองดํารงตําแหนง ดังนี้
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วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
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วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ลกัษณะนีโ้อกาสและความกาวหนาตามประกาศ

ของ ก.พ.อ.ใหมนี้ จึงถือวามีโอกาสในความกาวหนา
ยากกวาเดิม (ใชระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหนงสูง
มากกวาเดิม) เพราะระบบเดิมมีคุณวุฒิและระยะเวลาที่

ดํารงตําแหนงปฏิบัติการ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด เชน
 - ระบบเดิมปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอง

ดํารงตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๙ ป- - - ->
กําหนดตําแหนงเปน “ระดับชํานาญการระดับ ๖” หรือ 
“ระดับชํานาญการระดับ ๗-๘” ได 

 ในขณะท่ีระบบใหมตองใชระยะเวลาจากปริญญาตรี

หรือเทียบเทา- - - ->กําหนดตําแหนงเปน “ระดับ

ชํานาญการ” (ระดับ ๖ เดิม) เปนระยะแรกกอนที่จะขอ
กําหนดเปน“ระดับชํานาญการพิเศษ” (ระดับ ๗-๘ เดิม) 
เปนระยะทีส่อง รวมใชเวลาทัง้ส้ิน ๑๐ ปซึง่มากกวาระบบเดมิ

ที่ใชเวลาเพียง ๙ ป 
 - ระบบเดิมปริญญาโทหรือเทียบเทา ตอง

ดํารงตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๕ ป- - - ->
กําหนดตําแหนงเปน “ระดับชํานาญการระดับ ๖” หรือ 
“ระดับชํานาญการระดับ ๗-๘” ไดแลว 
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ในขณะท่ีระบบใหมตองใชระยะเวลาจากปริญญาตรี

หรือเทียบเทา- - - ->กําหนดตําแหนงเปน “ระดับ
ชํานาญการ” (ระดับ ๖ เดิม) ในระยะแรกกอนท่ีจะขอ
กําหนดเปน“ระดับชํานาญการพิเศษ” (ระดับ ๗-๘ เดิม) 
เปนระยะท่ีสอง รวมใชเวลาท้ังส้ิน ๘ ปซึง่มากกวาระบบเดิม
ที่ใชเวลาเพียง ๕ ป 
 - ระบบเดิมปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตอง
ดํารงตําแหนงปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา  ป- - - ->
กําหนดตําแหนงเปน “ระดับชํานาญการระดับ ๖” หรือ 
“ระดับชํานาญการระดับ ๗-๘” ไดแลว 

 ในขณะท่ีระบบใหมตองใชระยะเวลาจากปริญญาตรี

หรือเทียบเทา- - - ->กําหนดตําแหนงเปน “ระดับ
ชํานาญการ” (ระดับ ๖ เดิม) ในระยะแรกกอนที่จะขอ
กําหนดเปน“ระดับชํานาญการพิเศษ” (ระดับ ๗-๘ เดิม) 
เปนระยะท่ีสอง รวมใชเวลาท้ังส้ิน ๖ ปซึง่มากกวาระบบเดิม
ที่ใชเวลาเพียง ๒ ป 
 นอกจากโอกาสและความกาวหนาในระบบใหม
จะ “ยากกวาเดมิ” ในเรือ่งของระยะเวลาแลวในระบบใหม
การขอกําหนดตําแหนงจากระดับ “ปฏิบตักิาร” เปนระดับ 
“ชํานาญการ” และจากระดับ “ชํานาญการ” เปนระดับ 
“ชํานาญการพิเศษ”แลว ในระบบใหม ก.พ.อ. ยังกําหนด 
“ชวงเงนิเดอืนการไดรบัเงนิเดอืนถงึคากลางของตาํแหนง
ที่ครองอยู” สําหรับผูที่จะย่ืนขอกําหนดตําแหนงในแตละ
ระดับดวย เชน

วิธีปกติ
 นอกจากจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว ตองไดรับเงินเดือน
ไมตํ่ากวา “ขั้นตํ่า”ของระดับท่ีจะแตงตั้ง
 ผูดํารงตําแหนง “ระดับปฏิบัติการ” หากจะยื่น

ขอกําหนดตําแหนงเปน “ระดับชํานาญการ” ตองไดรับ
เงินเดือนไมตํ่ากวา “ขั้นตํ่า” ของระดับท่ีจะแตงตั้ง ตองมี
เงินเดือนไมตํ่ากวา ๑๕,๐๕๐ บาท
 ผูดาํรงตาํแหนง “ระดบัชาํนาญการ” หากจะยืน่
ขอกําหนดตําแหนงเปน “ระดบัชาํนาญการพเิศษ” ตองได

รบัเงนิเดอืนไมตํา่กวา “ขัน้ตํา่” ของระดบัทีจ่ะแตงตัง้ ตอง
มีเงินเดือนไมตํ่ากวา ๒๒,๑๔๐ บาท 
 ผูดาํรงตาํแหนง “ระดับชาํนาญการพเิศษ” หาก
จะยื่นขอกําหนดตําแหนงเปน “ระดับเชี่ยวชาญ” ตองได
รบัเงนิเดอืนไมตํา่กวา “ขัน้ตํา่” ของระดบัทีจ่ะแตงตัง้ ตอง
มีเงินเดือนไมตํ่ากวา ๓๑,๔๐๐ บาท 
 ผูดํารงตําแหนง “ระดับเชี่ยวชาญ” หากจะย่ืน
ขอกําหนดตําแหนงเปน “ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ” ตอง
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา “ขั้นต่ํา” ของระดับที่จะแตงตั้ง 
ตองมีเงินเดือนไมตํ่ากวา ๔๓,๘๑๐ บาท

วิธีพิเศษ
 ก.พ.อ. ไดกําหนดวาการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตาํแหนงตามขอ ๕(๒) ของประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัลงวันท่ี ๒๒ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ [ตาํแหนงประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน 
และชํานาญงานพิเศษ] และขอ (๓) (ก) [ตําแหนงประเภท
วชิาชพีเฉพาะ หรอืเชีย่วชาญเฉพาะ กรณปีฏบิตังิานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง]  ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
เชน การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน กรณี
ที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมครบตามที่กําหนดไวตาม
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง หรอืการแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนง
ระดับชาํนาญการพิเศษ โดยทีผู่นัน้มไิดดาํรงตาํแหนงระดบั
ชํานาญการมากอน กรณีตัวอยางที่กลาวนี้สภาสถาบัน
อุดมศึกษาจะตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง  
และผลงานที่มีคุณภาพระดับสูงกวาวิธีปกติ
 การท่ี ก.พ.อ. กาํหนดเชนนี ้เพือ่เปนการใหโอกาส
กับผูที่เปนคนเกง มีความรู ความสามารถ และมีผลงานท่ีมี
คณุภาพสูง แตขาดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตาํแหนงแตกตาง
ไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เชน 

เรื่องไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของระดับตําแหนงที่
จะแตงตั้งระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง หรือการเลื่อนระดับ
ตําแหนงขามระดับ มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
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ประเด็นการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงาน

(1) ระดับชํานาญงาน และ ชํานาญการ
  ก.พ.อ. กําหนดวา การแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุเิพ่ือประเมินผลงาน กรรมการจะตองเปนผูทรง
คุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและความชํานาญตรงกับ
วิชาชีพของตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทยีบเทา
  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น แตตอง
ตางสังกัดหนวยงานกับผูเสนอแตงตั้ง (หนวยงานระดับ
คณะ ศูนย สถาบัน สํานัก) และกรรมการภายนอกสถาบัน
อุดมศึกษาอีกอยางนอยหน่ึงคน รวมจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดไมนอยกวาสามคน

 (2) ระดับชาํนาญงานพิเศษ  ชาํนาญการพิเศษ  
เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
  ก.พ.อ. กําหนดวา การแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒเิพือ่ประเมินผลงาน กรรมการจะตองเปนผูทรง
คุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญ หรือความ
เชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตอง
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบเทา
ใหมคีณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน
โดยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาตาม
บัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปนทีไ่มอาจแตงตัง้กรรมการตามบัญชี
ดังกลาวได ใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาใหความเห็นชอบเปน
กรณีไป


