
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------------------------------------------------

เพ่ืออนุวัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในสวนท่ีเก่ียวกับ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 52 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๗/2557 เม่ือวันท่ี ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 2557”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูมีคุณวุฒิเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งข้ึนประจําปการศึกษา ตามท่ีระบุไวในมาตรา 31 (7)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองเปนผูท่ีรับผิดชอบและมีชั่วโมงสอนประจําวิชา
หนึ่งวิชาใดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในแตละภาคการศึกษาท่ีทําการสอน

“ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ”.หมายถึง ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีไมเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

“หนวยงาน” หมายถึง  คณะหรือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการจัด
การเรียนการสอน

ขอ 4 ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษจะตองเปนผูไดรับปริญญาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูมีความรู หรือเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือมีประสบการณในวิชาชีพ
ท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาการนั้น ๆ และใหคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงานหรือ
คณะกรรมการสาขาวิชาในการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ

ขอ 5 อาจารยพิเศษท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
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5.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยมีประสบการณในวิชาชีพมาแลว ไมนอยกวา 9 ป

และในระหวางนั้นจะตองเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยและไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในตําแหนงดังกลาวรวมกัน
แลวไมนอยกวา 3 ป หรือ

(2) ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยมีประสบการณในวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป
และในระหวางนั้นจะตองเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยและไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในตําแหนงดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หรือ

(3) ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยตองมีประสบการณในวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา
2 ป และในระหวางนั้นจะตองเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยและไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในตําแหนงดังกลาว
รวมกันแลวไมนอยกวา 2 ป

5.2 ผลงานทางวิชาการ
ผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และผลงานทางวิชาการของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปน

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้น ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยท่ีกําหนดไวในประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 6 อาจารยพิเศษท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการดังตอไปนี้

6.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษในมหาวิทยาลัย
และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป

6.2 ผลงานทางวิชาการ
ผลการสอน เอกสารคําสอน และผลงานทางวิชาการของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนรอง

ศาสตราจารยพิเศษนั้น ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยท่ี
กําหนดไวในประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 7 อาจารยพิเศษท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการ ดงัตอไปนี้

7.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จะตองเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษใน
มหาวิทยาลัย และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7.2 ผลงานทางวิชาการ
ผลการสอน และผลงานทางวิชาการของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษนั้น

ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยท่ีกําหนดไวในประกาศและ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 8 ในกรณีท่ีอาจารยพิเศษเคยรับราชการในตําแหนงอาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือ
เคยสอนในสถาบันอ่ืนท่ีมีหลักสูตรเทียบเทากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหนับจํานวนปท่ีอาจารยพิเศษผูนั้น
ไดเคยปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเวลาท่ีระบุ
ไวในขอ 5.1 ขอ 6.1 และขอ 7.1 ไดเต็มจํานวน
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ขอ 9 กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง หนวยงานอาจเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ เปนผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในขอ 5 และขอ 6
ใหเปนตําแหนงท่ีสูงข้ึนได โดยใหดําเนินการโดยวิธีพิเศษ

การพิจารณาแตงตั้งโดยวิธีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดไวในประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 10 การแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
ใหหัวหนาหนวยงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู
สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้ง แลวใหเสนอชื่อพรอมขอมูลและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวของตอมหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ วิธกีารแตงตั้งใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนด
ไวในประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 11 กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สภาวิชาการอาจดําเนินการเสนอขอแตงตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติแตกตางไปจากขอ 7 ใหเปนศาสตราจารยพิเศษเปนกรณีพิเศษได โดยใหมีการประเมินผลการสอน
ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยท่ีกําหนดไวในประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยอนุโลม ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการเสนอ
ขอแตงตั้งจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานดีเดนเปนพิเศษ

ขอ 12 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารย
พิเศษ และอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง สวนตําแหนงศาสตราจารยพิเศษใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัตแิละนายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอตามลําดับเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ขอ 13 การลงโทษและการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนใด
ท่ีมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยท่ีกําหนดไวในขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของมาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ขอ 14 การถอดถอน ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงวาผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ มีการปฏิบัติหนาท่ีหรือประพฤติตน
ไปในทางท่ีไมถูกตองเหมาะสม จนเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายตอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
อาจพิจารณามีมติใหถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได

การออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีการถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ใหใชวิธี
ลงคะแนนลับและตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ ใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย สําหรับผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอตามลําดับ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน

ขอ 15 ในกรณีท่ีขอบังคับนี้ ไมไดกําหนดไว ใหนําวิธีการพิจารณาอาจารยประจําเขาดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ รวมท้ังแบบเสนอขอแตงตั้งมาใชกับการแตงตั้งตามขอบังคับนี้โดยอนุโลม

ขอ 16 ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
เปนอาจารยพิเศษตามขอบังคับนี้
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ขอ 17 ใหอธิการบดเีปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชขอบังคับนี้

ประกาศ ณ  วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

5/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 255๗ คือ โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
และเพ่ือยกยองเชิดชูบุคคลท่ีมีความรูหรือเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงใหมี
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ ประกอบกับความท่ีบัญญัติไวในมาตรา
52 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติใหออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย
จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


