
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำหนดชื่อสำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยก ำหนดไปแล้ว 

 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๗๖ 
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 ๑. กรณีการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับผู้ที่ก าลังจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ให้พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น  
 ๒. กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้ แล้ว  
และอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อ
สาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ส าหรับกรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากสภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็น  
และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน  
 ๓. กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
แตไ่ม่ไดร้ะบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ
ของผู้นั้นอย่างแท้จริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วนั้น  
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสภาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการไดด้ังนี้ 
  ๓.๑ แจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ระบุว่าสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมนั้น 
สามารถเทียบเคียงเป็นสาขาวิชาใด อนุสาขาวิชาใด (กรณีประสงค์จะระบุอนุสาขาวิชา) ตามบัญชีรายชื่อ
สาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   หรือหากผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เคยมีการระบุ
สาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ก็ให้ระบุสาขาวิชาตามความ
เชี่ยวชาญของตนเอง โดยต้องสอดคล้องตรงกันกับบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ด้วยเช่นกัน 
  ๓.๒ เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบั นอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และออกค าสั่ง
แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 
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  ๓.๓ กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาหรือการเทียบเคียง
สาขาวิชา ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการในครั้งนั้นๆ 
  ๓.๔ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการพิจารณาอนุมัติสาขาวิชา และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เช่นกัน  โดยขอให้ส่งเอกสารหลักฐานแบบ ก.พ.อ. ๐๓ และเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วย 
  ทั้งนี้ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาหรือเทียบเคียงสาขาวิชาแล้ว 
ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา และค าสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

ตัวอย่างตารางการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

สำขำวิชำเดิม สำขำวิชำ 
ตำมบัญชีรำยชื่อ 

หมำยเหตุ 

1 นายมหาสมุทร ใจกว้าง  รศ. การตลาด บริหารธรุกิจ 
อนุสาขาวิชาการตลาด 

 

2 นางการะเกด จติใจงาม ผศ. - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เดิมไม่ระบุสาขาวิชา 
จึงพิจารณาจาก 
ภาระงานสอน  
ซึ่งท าการสอนวิชา... 
และมผีลงาน 
ทางวิชาการด้าน... 

 
 ๔. กรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นๆ แล้ว รวมถึงกรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้    
 ๕. การก าหนดชื่อสาขาวิชาจะต้องระบุชื่อสาขาวิชาตามรหัส ๔ หลักเท่านั้น ส าหรับรหัส  
๖ หลัก ซึ่งเป็นชื่ออนุสาขาวิชานั้น จะระบุหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ การระบุชื่ออนุสาขาวิชาอาจระบุได้มากกว่าหนึ่งชื่อ 
 
 



- ๓ - 
 

ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 ๖. รายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาบางรายการ อาจมีเลขรหัสเดียวกัน แต่มีชื่อเรียก 
ได้มากกว่าหนึ่งชื่อ  ทั้งนี ้การก าหนดสาขาวิชาขอให้เลือกระบุเพียงชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น 
  รห้ส   สำขำวิชำ 
  6301  - บ รรณ ำรั ก ษ ศ ำส ต ร์  (Library Science) ห รื อ  ส ำ รส น เท ศ ศึ ก ษ ำ 
(Information Studies) หรือ สำรสนเทศศำสตร์ (Information Science) 
  ให้เลือกระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือ 
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  หรือ 
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

แก้คําผิด 
ประกาศ  ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
 และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ  ๒๖๕  ง วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
  หน้า  ๔๙ ข้อ  ๕.๓.๔  จาก  “รองศาสตราจารย์”  ให้แก้เป็น  “ศาสตราจารย์” 
  หน้า  ๕๑ หน้า  ๕๑  บรรทัดที่  ๓  จาก  “ทําหน้าที่เป็นกรรมการ”  
   ให้แก้เป็น  “ทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  
   เพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  
   ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง” 




