
 
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  (๖)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และบทนิยามค าว่า  
“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 
“การขอต าแหน่งทางวิชาการ”  ให้หมายความรวมถึง  การพิจารณา  การก าหนดและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
“หลักสูตรการศึกษา”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาตามที่

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
“ระบบทวิภาค”  หมายความว่า  ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา  โดยแบ่งออกเปน็

สองภาคการศึกษาปกติ  และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบห้าสัปดาห์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการ

ข้ าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้าราชก ารพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้  
ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ 

ข้อ ๔ การขอต าแหน่งทางวิชาการ  ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยประธานกรรมการและกรรมการต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งไม่อยู ่
ในสังกัดสถาบันอดุมศึกษานั้น  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับต าแหน่งทางวชิาการ   

ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  มีสามระดับ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ 
(๒) รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
นอกจากต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจมีต าแหน่งทางวิชาการ  

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายได้ 
ข้อ ๖ การขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ระยะเวลา 

ในการด ารงต าแหน่ง  และระยะเวลาในการสอน   
(๒) ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษา  

ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่สามหนว่ยกติในระบบทวภิาค 
(๓) ผู้ขอต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง 

จากหลากหลายสถาบัน  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง  (peer  reviewers) 

(๔) ผู้ขอต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่เหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ต่างไปจาก  (๑)  

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้  โดยเสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการโดยวิธพิีเศษ 
ข้อ ๗ ใ ห้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่ งตั้ง คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือประเมินผลการสอนของผู้ขอต าแหน่งทางวชิาการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่สภาสถาบันอดุมศึกษา
ก าหนด  และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่อยู่ 
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  (readers)  เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา   

เม่ือผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการผ่านการประเมินผลการสอนตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอผลการพิจารณาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพร้อมความเห็น
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าสมควรแต่งตัง้ใหผู้้ขอต าแหน่งทางวิชาการด ารงต าแหน่งนั้นหรือไม่ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการห รือคณะกรรมการข้ าราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึก ษา  
อาจก าหนดให้การขอต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด  ไม่ต้องแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวฒิุ 
ตามข้อ  ๘  ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ผู้ขอมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จ านวนมาก 
และได้รับการอ้างอิงอย่างสูงในฐานข้อมูลนานาชาติซึง่เป็นที่ยอมรับ  และมีค่าดัชนีผลลัพธ์และผลกระทบ
ของงานวิจัย  (life  time  H-index)  สูง  ตลอดจนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยส าคัญ  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิช าการต้อง พิจารณาผลงานทางวิช าการ  รวมทั้งพิจารณาจริยธ ร รม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้นั้น  และให้น าข้อ  ๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือใช้ในการพิจารณา 
แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  ให้สถาบันอุดมศึกษา 
น าเข้าข้อมูลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระบบฐานข้อมูลท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการแห่งชาติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุ มัติการแต่งตั้ง  หรือวันที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับแจ้งการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ การเสนอขอทบทวนมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ ไม่เกิน 
สองคร้ัง  โดยแต่ละคร้ังให้ยื่นเร่ืองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ  และต้องแสดงเหตุผล  
ทางวิชาการสนับสนุน 

ข้อ ๑๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่กระท าผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวกบัผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ  

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การกลั่นกรองผลการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับหนึ่งระดับใดได้ 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการขอต าแหนง่ทางวิชาการในสถาบันอดุมศึกษาที่ก าหนด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและสนับสนนุการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการห รือคณะกรรมการข้ าราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึก ษา   
อาจออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ได้ 

การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  
คณาจารย์  และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกวา้งขวาง 

ข้อ ๑๙ การขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
ตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วย 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  แล้วแต่กรณี   
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ประกาศและระเบียบดังต่อไปนี้  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ้
ใช้บังคับและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงนี้  ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(๑) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๒) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๓) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๔) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่   
๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๕) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ  
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ก่อนน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้ง  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๖) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ  
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์ ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๗) ประกาศ  ก.พ.อ.  เ ร่ือง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๘) ประกาศ  ก.พ.อ.  เ ร่ือง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๙) ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่   
๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวนัที่  
๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวนัที่  
๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๑๓) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๗  และ 
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริหารรา ชการกร ะทร วงการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยข้อ เสนอแนะ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕


