ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ว่ าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่ งตั$งอาจารย์ พเิ ศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พเิ ศษ รองศาสตราจารย์ พเิ ศษและศาสตราจารย์ พเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพืออนุ วตั ิ มาตรา ๕๒ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่ วนที เกี ยวกับ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั,งอาจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและ
ศาสตราจารย์พิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุ มครั,งที ๒/๒๕๕๓ เมือวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี,
ข้อ ๑ ข้อ บัง คับ นี, เรี ยกว่ า “ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ
หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั,ง อาจารย์พิ เ ศษ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์พิ เ ศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ข ้อ บัง คับ นี, ตั,ง แต่ ว นั ถัด จากวัน ประกาศเป็ นต้น ไป เพี ย งเท่ า ที ไม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั,ง อาจารย์พิ เ ศษ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์พิ เ ศษและ
ศาสตราจารย์พิเศษ ที ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี,
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“อธิ การบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่า คณาจารย์ป ระจํามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุ บ ลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๗ และพนักงานในสถาบันอุ ดมศึ กษา
ตํา แหน่ ง วิ ช าการ ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา (ฉบับ ที ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑

-๒“อาจารย์พิ เศษ” หมายความว่า ผูม้ ี คุ ณวุฒิเหมาะสมและมิ ไ ด้เป็ นคณาจารย์ประจําใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ งอธิ การบดี แต่งตั,งประจําปี การศึกษา ตามทีระบุไว้ในมาตรา ๓๑(๗)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องเป็ นผูท้ ีรับผิดชอบและมีชวโมงสอนประจํ
ั
า
วิชาหนึงวิชาใดทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในแต่ละภาคการศึกษาทีทําการสอน
“ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์พิ เ ศษ และศาสตราจารย์พิ เ ศษ” หมายความว่ า
ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ และศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ตามมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ผูท้ ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั,งเป็ นอาจารย์พิเศษจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาไม่ตากว่
ํ าระดับ
ปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูม้ ี ความรู ้ หรื อเชี ยวชาญเฉพาะ ที เป็ นที ยอมรั บในสาขาวิช าการนั,น ๆ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร/สาขาในการเชิ ญ
มาเป็ นอาจารย์พิเศษ
ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษทีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั,งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี,
๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๕.๑.๑ กรณี สํา เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่า ต้องดํา รงตําแหน่ ง
อาจารย์พิเศษและได้ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๙ ปี หรื อ
๕.๑.๒ กรณี สําเร็ จการศึ ก ษาระดับปริ ญญาโทหรื อเที ย บเท่า ต้องดํา รงตํา แหน่ ง
อาจารย์พิเศษและได้ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี หรื อ
๕.๑.๓ กรณี สําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าต้องดํารงตําแหน่ ง
อาจารย์พิเศษและได้ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๕.๒ ผลการสอน มี ชัวโมงสอนประจํา วิ ช าใดวิ ช าหนึ งที กํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย มีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนทีผลิ ตขึ,นตามภาระงานสอน
ซึ งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๕.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี,
๕.๓.๑ ผลงานวิ จ ัย ซึ งมี คุ ณ ภาพดี แ ละได้รั บ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ที ก.พ.อ.
กําหนด ทั,งนี, ไม่นบั งานวิจยั ทีทําเป็ นส่ วนของการศึกษาเพือรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ หรื อ
๕.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืนๆ ซึ งมีคุณภาพดี และ
๕.๓.๓ ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสื อ หรื อบทความทางวิชาการ ซึ งมี
คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด

-๓๕.๔ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั,งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี,
๕.๔.๑ ต้องมีความซื อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นผลงานของ
ตนและไม่ ล อกเลี ย นผลงานของผูอ้ ื น รวมทั,ง ไม่ นํา ผลงานของตนเองในเรื องเดี ย วกัน ไปเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการมากกว่าหนึงฉบับ ในลักษณะทีจะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
๕.๔.๒ ต้องให้เกี ยรติ และอ้า งถึ ง บุ ค คลหรื อแหล่ ง ที มาของข้อมู ล ที นํา มาใช้ใ น
ผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๕.๔.๓ ต้องไม่คาํ นึ งถึ งผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วน
บุคคลของผูอ้ ืนและสิ ทธิ มนุษยชน
๕.๔.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์
ไม่มีอคติมาเกียวข้องและเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์
ส่ วนตัว หรื อต้องการสร้ างความเสี ยหายแก่ผูอ้ ืนและเสนอผลงานตามความเป็ นจริ งไม่ขยายข้อค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
๕.๔.๕ ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๖ อาจารย์พิเศษทีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั,งเป็ นรองศาสตราจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี,
๖.๑ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง จะต้ อ งดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห รื อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษและได้ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๖.๒ ผลการสอน มี ชัวโมงสอนประจํา วิช าหนึ งวิ ช าใดที กํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และมี ความชํานาญพิเศษในการสอนและเสนอเอกสารคําสอนทีผลิ ตขึ,นตามภาระงานสอน
ซึ งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๖.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี,
๖.๓.๑ ผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด
ทั,งนี,ไม่นบั งานวิจยั ทีทําเป็ นส่ วนของการศึกษาเพือรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ หรื อ
๖.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน ซึ งมีคุณภาพดี และ
๖.๓.๓ ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตํารา หรื อหนังสื อ ซึ งมีคุณภาพดี และได้รับ
การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด

-๔ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ต้องไม่ซ, าํ กับผลงานทีได้เคยใช้สําหรับ
การพิจารณาแต่งตั,งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว ทั,งนี, จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการทีเพิมขึ,นหลังจากได้รับแต่งตั,งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษด้วย
๖.๔ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการพิ จ ารณากํ า หนดตํา แหน่ ง
รองศาสตราจารย์พิเศษ ต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๕.๔
ข้อ ๗ อาจารย์พิเศษทีจะได้รับการพิจารณาแต่งตั,งเป็ นศาสตราจารย์พิเศษจะต้องเป็ นผูซ้ ึ งเป็ นหรื อ
เคยเป็ นรองศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์พิเศษและมีความเชียวชาญเป็ นพิเศษในวิชาทีผูน้ , นั ทําการสอน
และจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี,
๗.๑ คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตํา แหน่ ง จะต้อ งเป็ นผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง รองศาสตราจารย์ห รื อ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๗.๒ ผลการสอน มี ชั วโมงสอนประจํา วิ ช าหนึ งวิ ช าใดที กํา หนดไว้ใ นหลั ก สู ต ร
ของมหาวิท ยาลัย และมี ค วามเชี ยวชาญในการสอน โดยผ่า นการประเมิ นจากคณะกรรมการพิ จารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๗.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี,
วิธีที ๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี,
(๑) ผลงานวิจยั ซึ งมี คุณ ภาพดี ม าก และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ.
กําหนด ทั,งนี, ไม่นบั งานวิจยั ทีทําเป็ นส่ วนของการศึกษาเพือรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ หรื อ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน ซึ งมีคุณภาพดีมาก และ
(๓) ผลงานแต่ง ตํารา หรื อหนังสื อ ซึ งมีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ ตาม
เกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด
วิธีที ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี,
(๑) ผลงานวิจยั ซึ งมี คุ ณ ภาพดี เด่ น และได้รับ การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ.
กําหนด ทั,งนี, ไม่นบั งานวิจยั ทีทําเป็ นส่ วนของการศึกษาเพือรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรใดๆ หรื อ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน ซึ งมีคุณภาพดีเด่น และ
(๓) ผลงานแต่งตํารา หรื อหนังสื อ ซึ งมีคุณภาพดี เด่นและได้รับการเผยแพร่ ตาม
เกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิช าการตามข้อ ๗.๓ ต้องไม่ซ, ํา กับ ผลงานที ได้เคยใช้สํา หรั บ การพิ จารณา
แต่งตั,งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้ว ทั,งนี, ต้องมีผลงานทางวิชาการทีเพิมขึ,นหลังจากได้รับแต่งตั,งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรื อ
รองศาสตราจารย์พิเศษด้วย

-๕๗.๔ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ ต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๕.๔
ข้อ ๘ ในกรณี ที อาจารย์พิ เ ศษเคยรั บ ราชการหรื อ เคยปฏิ บ ัติ ง านเป็ นคณาจารย์ป ระจํา สั ง กัด
มหาวิท ยาลัย หรื อเคยสอนในสถาบันอื นที มี หลัก สู ตรเที ย บเท่ ากับ หลัก สู ตรของมหาวิท ยาลัย และสภา
มหาวิท ยาลัย รั บ รอง ให้นับจํา นวนปี ที อาจารย์พิ เศษผูน้ , นั ได้เคยปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ดังกล่ า วก่ อนที จะมาดํา รง
ตําแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนเวลาทีระบุไว้ในข้อ ๕.๑ ข้อ ๖.๑ และข้อ ๗.๑ ได้เต็ม
จํานวน
กรณี เวลาการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ ๕.๑ ข้อ ๖.๑ และข้อ ๗.๑ สามารถนับรวมระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน ๒ ภาคการศึกษาปกติ เป็ น ๑ ปี การศึกษา แม้วา่ จะมิใช่ ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ข้อ ๙ การแต่งตั,งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ ให้นาํ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั,งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีใช้บงั คับอยู่
ขณะนั,นๆ มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในกรณี ทีมี เหตุ ผลและความจําเป็ นอย่างยิง สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั,งคณะกรรมการ
ขึ,นมาคณะหนึ ง จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ซึ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
ผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจําและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็ นกรรมการ เพือคัดเลือกหรื อ
เสนอแต่งตั,งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งอาจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรื อ
ศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็ นกรณี พิเศษจากบุคคลทีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีต่างไปจากที
กําหนดไว้ในข้อบังคับนี, ก็ได้ เช่ น การเสนอแต่งตั,งอาจารย์พิเศษให้ดาํ รงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์พิเศษ
โดยทีผูน้ , นั มิได้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษมาก่อน หรื อเสนอขอแต่งตั,ง
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พิ เ ศษ ซึ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ในตํา แหน่ ง ไม่ ค รบระยะเวลาที กํา หนดให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง
รองศาสตราจารย์พิ เ ศษ หรื อ แต่ ง ตั,ง ให้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการที สู ง ขึ, น โดยเปลี ยนแปลงสาขาวิช า
เชี ยวชาญ หรื อ แต่ ง ตั,ง ให้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการในสาขาวิ ช าเชี ยวชาญที แตกต่ า งไปจากสาขาวิ ช า
เชี ยวชาญเดิม เป็ นต้น ทั,งนี, ผูไ้ ด้รับคัดเลื อกหรื อเสนอแต่งตั,งจะต้องเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะสาขาและเป็ นที
ยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ โดยตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ
ให้ นํา เสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ แต่ ง ตั,ง ส่ ว นตํา แหน่ ง ศาสตราจารย์พิ เ ศษให้ นํา เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั,ง
ข้อ ๑๑ ให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
มีสิทธิ ใช้ตาํ แหน่ งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี
เป็ นคํานําหน้านามเพือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

-๖ข้อ ๑๒ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามข้อบังคับนี, มี อาํ นาจออกระเบี ยบ ประกาศ หรื อแนว
ปฏิบตั ิเกียวกับข้อบังคับ และเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี,ขาดในกรณี ทีมีปัญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี,
ประกาศ ณ วันที ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

