
      
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   

รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
พ.ศ.๒๕๕๘ 

............................................. 
 

เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษและ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๘” 

 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ศรีสะเกษ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ข้ึนประจ าปกการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๑(๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบและมีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในแต่ละภาคการศึกษาที่ท าการสอน 
 “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิ เศษ”  หมายความว่า            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” หมายความว่า  ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญ               
เป็นพิเศษในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอน 

 

 ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีความรู้หรือเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการสาขาในการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
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 ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ ปก หรือ 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปก หรือ 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปก หรือ 
 ๕.๒ ผลการสอนมีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีความ
ช านาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ๕.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  ๕.๓.๑ เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตข้ึนไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว และ 
  ๕.๓.๒ งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาแล้ว  หรือ 
  ๕.๓.๓ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาแล้ว  
ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 
  ๕.๓.๔ มีผลงานทาง วิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่ งมี คุณค่าเทียบได้กับ ข้อ ๕.๓.๒ หรือ                  
ข้อ ๕.๓.๓ 
 

 ข้อ ๖ อาจารย์พิเศษที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี ้
 ๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษและ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปก 
 ๖.๒ ผลการสอน มีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีความ
ช านาญพิเศษในการสอนโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ๖.๓ ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๖.๓.๑ เอกสารค าสอนที่ผลิตข้ึนไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว และ 
  ๖.๓.๒ งานแต่ง งานแปล งานเรียบเรียงต าราหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาแล้ว  และ 
  ๖.๓.๓ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาแล้ว  
ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 
  ๖.๓.๔ มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับผลงานทาง
วิชาการตามข้อ ๖.๓.๒ หรือข้อ ๖.๓.๓  



-๓- 
 
  ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๖.๓.๒ ข้อ ๖.๓.๓ และข้อ ๖.๓.๔ จะต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่เคยใช้
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มข้ึน
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด้วย 
  

ข้อ ๗ อาจารย์พิเศษที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษและ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า ๒ ปกและมีความเช่ียวชาญพิเศษในวิชาที่ท าการสอน 
 ๗.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  ๗.๒.๑ มีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้ท าการ
สอนได้ผลดีสมความมุ่งหมาย 
  ๗.๒.๒ งานแต่ง งานแปล งานเรียบเรียงต าราหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาระดับปริญญา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีมาก  ได้ใช้ประกอบการสอนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  และ
    
  ๗.๒.๒ มีผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
มาแล้ว  ทั้งนี้ไม่นับผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  

๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้ในท านองเดียวกบัข้อ ๗.๒.๑ หรือข้อ 
๗.๒.๒ 
 ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ ข้อ๗.๒.๓ และข้อ ๗.๒.๔ จะต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่เคยใช้
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว  
 

 ข้อ ๘ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจะต้องเป็นศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเป็นพิเศษและพ้นจากหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย 
 การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณจะต้องแต่งตั้งในสาขาวิชาที่ผู้นั้นมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษเท่านั้น 
 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่อาจารย์พิเศษเคยรับราชการในต าแหน่งอาจารย์ประจ าในสังกัดมหา วิทยาลัย                
ราชภัฏศรีสะเกษ  หรือเคยสอนในสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ศรีสะเกษและสภามหาวิทยาลยัรับรอง ให้นับจ านวนปกที่อาจารย์พิเศษผู้นั้นได้เคยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อนที่จะมา
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ข้อ ๕.๑ ข้อ ๖.๑ และข้อ ๗.๑ ได้
เต็มจ านวน 
 

 ข้อ ๑๐ การเสนอขอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ ให้
อาจารย์พิเศษผู้มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้นด าเนินการโดยขอผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
ตามล าดับข้ันจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือวิทยาลัยสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๑ การเสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือหน่วยงาน                    
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าด าเนินการขอผ่านคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือวิทยาลัย สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๒ การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ จะกระท าโดยคณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 ข้อ ๑๓ ให้น าวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแบบเสนอขอ
แต่งตั้งมาใช้กับการด าเนินการแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือศาสตราจารย์พิเศษโดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษหรือรองศาสตราจารย์พิเศษมาก่อนก็ได้แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้
ความสามารถสูงและมีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นพิเศษ ส่วนวิธีการเสนอแต่งตั้งให้ด าเนินการตามที่กล่าวไว้               
ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๕ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษและ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มีสิทธิใช้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แล้วแต่กรณีเป็นค าน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
 

 ข้อ ๑๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบ 
ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับและเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

       
 (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ) 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 


