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ส่วนงำน    กองทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31706  
ที่      อว 8603.7/ ว.1618 วันที่  28   มิถุนายน  2562 
เรื่อง การเทียบเคียงสาขาวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

เรียน <<คณบดี>>  

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้ชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ส าหรับกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
แตกต่างไปจากที่ก าหนดให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเทียบเคียงสาขาวชิาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และได้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเก่ียวกับการขอเพิ่มสาขาวิชา อนุสาขาวิชาและแขนงวิชา 
ที่แตกต่างไปจากบัญชทีี่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว นัน้  

เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวชิาฯ พ.ศ.2561 และได้ออก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง
สาขาวชิาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการเทียบเคียงสาขาวิชาให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 มหาวิทยาลัยจงึขอเสนอแผนการด าเนนิการ และแนวทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. ให้คณะวิชาพิจารณาสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยเสนอขอเพิ่มเติม/แก้ไขให้ ก.พ.อ. พิจารณา แล้ว 
ไม่ปรากฏในบัญชีที่ ก.พ.อ. ประกาศก าหนดตามฉบับ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ 1) หากต้องการเสนอให้ ก.พ.อ. พิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นทางวชิาการเพิ่มเติมจากที่เคยเสนอให้ ก.พ.อ. พิจารณา แล้วแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 2) 
 

2. ให้คณาจารย์ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่ได้รับ
การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ หรือผู้ที่ได้รับการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแลว้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2561 ด าเนินการดังนี้  

 2.1 กรณีผู้ที่ได้รับการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2561 โดยสาขาวิชาที่ได้รับการเทียบเคียงสะท้อนความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลแลว้ และไม่
ประสงค์เทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 ไม่ต้องด าเนินการใดๆ   

 2.2 กรณีผู้ที่ได้รับการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2561 หากสาขาวิชาทีไ่ด้รับการเทียบเคียงยังไมส่ะท้อนความเชีย่วชาญเฉพาะบุคคล และ
ประสงค์จะเทียบเคียงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 ให้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ต่อคณะวชิา แล้วส่งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนนิการต่อไป (เอกสารแนบ 3) 

2.3 ส าหรับคณาจารย์ผู้ที่ขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวชิาที่เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเพิ่มเติม  
จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2561 แล้วปรากฏชื่อสาขาวชิา และอนุสาขาวิชาในประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 ให้คณาจารยพ์ิจารณาทบทวนอีกครั้ง   

ในกรณีสาขาวชิาทีไ่ด้รับการเทียบเคียงสาขาวิชาตาม 2.3 วรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่ายังไม่สะท้อน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และประสงค์จะเทียบเคียงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ 
พ.ศ.2562 ให้แจ้งความประสงคต์่อคณะวิชา แลว้ส่งมายังมหาวทิยาลัยเพื่อด าเนนิการต่อไป (เอกสารแนบ 3) 

ทั้งนี้ หากไมไ่ด้ด าเนินการใดๆ จะถือว่าได้ยนืยันการเทียบเคียงสาขาวิชาตาม 2.3 วรรคหนึ่ง 
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2.4 ส าหรับคณาจารย์ผู้ที่ขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวชิาที่เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเพิ่มเติม  
จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2561 แล้วไมป่รากฏชื่อสาขาวชิา และอนุสาขาวชิาตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 ให้คณาจารย์ด าเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาอีกครั้ง  
โดยให้ใช้ชื่อสาขาวิชา และอนสุาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 ก่อน แล้วเสนอ
ต่อคณะวิชา และส่งมายังมหาวทิยาลัยเพื่อด าเนนิการต่อไป (เอกสารแนบ 3) 

 ทั้งนี้ หากเห็นว่าชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ประสงค์จะเทียบเคียงไม่ปรากฏในบัญชีที่ ก.พ.อ. 
ประกาศก าหนดฉบับพ.ศ. 2562 ให้เสนอคณะวิชาพิจารณาตามข้อ 1 ก่อนเสนอมายังมหาวิทยาลัย 

 

อนึ่ง กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจบุัน ไมไ่ด้ด าเนินเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว
ตามบัญชีที่ ก.พ.อ. ประกาศก าหนด หากเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อาจถือเป็นการข้าม
สาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการโดยวิธีพิเศษ  

 

3. ให้คณะวิชาด าเนินการดังนี้  
 3.1  หากประสงค์เสนอขอสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยเสนอเพิ่มเติม/แก้ไข ตามข้อ 1 ให้เสนอ

พร้อมเหตุผลและความจ าเปน็ทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่เคยเสนอให้ ก.พ.อ. พิจารณา (เอกสารแนบ 2) 
 3.2 ให้รวบรวมและเสนอรายชื่อคณาจารย์ที่ประสงค์จะเทียบเคียงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

การก าหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ.2562 (ตามเอกสารแนบ 4)  
โดยให้คณะวิชาด าเนินการแล้วเสนอมายังมหาวิทยาลัยภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 เพื่อมหาวิทยาลัย

จะได้ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบรายชื่อคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์ ทีไ่ด้รับการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการและที่ได้รับการเทียบเคียงสาขาวิชามาด้วยแล้ว  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ติดต่อขอไฟล์เอกสารแนบที่ e-mail: personpd.su@gmail.com 


