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กฎกระทรวง
มาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในบทนิยามคาว่า “มาตรฐานการอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๗ (๖) และวรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และบทนิ ย ามคาว่า
“มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยข้ อ เสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึ กษาออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บัง คั บเมื่ อพ้ น กาหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิบ วันนั บแต่ วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัด การอุ ดมศึก ษาระดั บปริ ญญาและระดับ
ต่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“การขอตาแหน่งทางวิชาการ” ให้หมายความรวมถึง การพิจารณา การกาหนดและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วย
“หลั ก สู ตรการศึก ษา” หมายความว่า หลั ก สูต รระดั บปริ ญญาและต่ ากว่ า ปริ ญญาตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
“ระบบทวิภาค” หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าสัปดาห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุด มศึ กษา” หมายความว่ า คณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชก ารพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา
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“คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุด มศึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ในการส่ งเสริ ม การกากั บดู แล การตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิน ผล และการประกั นคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ข้อ ๔ การขอต าแหน่ ง ทางวิ ชาการ ให้ ส ถาบั น อุ ดมศึ ก ษาก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการ
พิ จารณาต าแหน่ งทางวิชาการ โดยประธานกรรมการและกรรมการต้อ งแต่ งตั้ งจากบุ คคลซึ่ งไม่อยู่
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มีสามระดับ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(๒) รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
นอกจากตาแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาอาจมีต าแหน่งทางวิช าการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กาหนดโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้
ข้อ ๖ การขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุ ดมศึ กษาให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ข อต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ งซึ่ ง พิ จารณาจากคุ ณวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่ง และระยะเวลาในการสอน
(๒) ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลั กสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตในระบบทวิภาค
(๓) ผู้ ข อต้ อ งเสนอผลงานทางวิ ชาการที่ ผ่า นการประเมิน จากคณะผู้ ทรงคุ ณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
จากหลากหลายสถาบัน และมีค วามรู้ ค วามเชี่ยวชาญสาหรั บ สาขาวิช าที่ เสนอขอ หรื อ สาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewers)
(๔) ผู้ขอต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ซึ่งมีคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ต่ างไปจาก (๑)
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ โดยเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธพี ิเศษ
ข้อ ๗ ใ ห้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนของผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กาหนด และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา
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ข้อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิช าการแต่งตั้ งคณะผู้ ทรงคุ ณวุฒิซึ่งไม่อยู่
ในสั ง กัด สถาบั นอุด มศึก ษานั้น (readers) เพื่ อ ท าหน้า ที่ป ระเมิ นผลงานทางวิ ชาการและจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา
เมื่อผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการผ่านการประเมินผลการสอนตามข้อ ๗ แล้ว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอผลการพิจารณาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิต ามวรรคหนึ่งพร้อมความเห็ น
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าสมควรแต่งตัง้ ให้ผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการดารงตาแหน่งนั้นหรือไม่
ข้อ ๙ คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเ รื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อาจกาหนดให้การขอตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ไม่ต้องแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้ อ ๘ ส าหรั บ การขอต าแหน่ง ทางวิช าการที่ผู้ขอมี ผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ จานวนมาก
และได้รับการอ้างอิงอย่างสูงในฐานข้อมูลนานาชาติซงึ่ เป็นที่ยอมรับ และมีค่าดัชนีผลลัพธ์และผลกระทบ
ของงานวิจัย (life time H-index) สูง ตลอดจนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสาคัญ โดยคณะกรรมการ
พิ จารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการต้ อ งพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ รวมทั้ ง พิ จารณาจริ ย ธ ร รม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้นั้น และให้นาข้อ ๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา
ก าหนดชื่ อสาขาวิ ชาสาหรั บ การเสนอขอตาแหน่งทางวิช าการ และจั ด ทาบัญ ชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใช้ในการพิ จารณา
แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘
ข้อ ๑๑ เพื่ อประโยชน์ในการจั ดทาฐานข้อมูลการอุ ดมศึ กษาของประเทศ ให้ สถาบันอุดมศึกษา
นาเข้าข้อมูลการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต าแหน่งทางวิชาการในระบบฐานข้อ มูลทาเนียบผู้ด ารงตาแหน่ ง
ทางวิ ช าการแห่งชาติ ภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่ส ภาสถาบันอุด มศึกษาอนุ มั ติก ารแต่งตั้ ง หรือวันที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับแจ้งการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ การเสนอขอทบทวนมติ ไ ม่ อ นุมั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง ทางวิช าการของ
สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษา ให้ ผู้ ขอต าแหน่ งทางวิ ชาการสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิ จารณาได้ ไม่ เกิน
สองครั้ ง โดยแต่ ละครั้ งให้ยื่นเรื่ องได้ภายในเก้า สิบวั นนับแต่วัน ที่รับทราบมติ และต้องแสดงเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุน
ข้อ ๑๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดมาตรการในการป้ องกันและลงโทษผู้ขอต าแหน่ ง
ทางวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่กระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี
การกลั่นกรองผลการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับหนึ่งระดับใดได้
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๖ ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเ รื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
อาจออกประกาศหรื อ แนวปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ในสถาบันอุดมศึกษานี้ได้
การออกประกาศหรื อ แนวปฏิบั ติต ามวรรคหนึ่ง ต้ อ งค านึง ถึง ความแตกต่า งหลากหลาย
ของประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้ ค ณะกรรมการจั ดให้ มีก ารประเมินผลและทบทวนข้อก าหนดในกฎกระทรวงนี้
ทุ ก ห้ าปี นั บ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ โดยรั บ ฟั งความคิ ดเห็นของสถาบั นอุ ดมศึ กษา ผู้เรียน
คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๑๙ การขอต าแหน่ งทางวิช าการในสถาบัน อุด มศึก ษาใดที่ อยู่ระหว่า งการดาเนินการ
ในวั นที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บั งคั บ ให้ ด าเนินการตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กฎหมาย ว่ า ด้ ว ย
สถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชน หรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ยการจั ดตั้ ง สถาบันอุ ด มศึก ษาของรั ฐ แล้ วแต่กรณี
จนกว่ าจะแล้ ว เสร็ จ โดยให้ ถื อ ว่ าเป็น การด าเนิน การตามมาตรฐานการขอตาแหน่ง ทางวิ ชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๐ ให้ ป ระกาศและระเบี ยบดั งต่ อไปนี้ ซึ่ ง ใช้ บังคั บอยู่ใ นวั นก่อ นวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวงนี้ ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(๑) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุค คลให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุค คลให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุค คลให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจ ารณาแต่ง ตั้งบุค คลให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๕) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ
ผู้ เ สนอขอกาหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ก่ อนนาความกราบบัง คมทูลเพื่ อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานจริ ยธรรมและจรรยาบรรณสาหรั บคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุ ฒิเพื่อท าหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิ ช าการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๘) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับ การเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิช าที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๙) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑๐) ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ว่ า ด้ว ยมาตรฐานหลัก เกณฑ์และวิธี การแต่งตั้ง
คณาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวั น ที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑๑) ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ว่ า ด้ว ยมาตรฐานหลัก เกณฑ์และวิธี การแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการการอุด มศึกษา ว่าด้วยการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑๓) ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ก ารพิ จารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๔ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารรา ชการ กร ะทร วงการ อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการอุ ด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๒
บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยข้ อ เสนอแนะ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุ ดมศึกษา กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกั น
คุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

