
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  

รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พเิศษ พ.ศ. 2565 

---------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั ้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ที ่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 54 และมาตรา 55  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/256๕ เมื่อวันที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. 256๕ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั ้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  

พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ใหย้กเลิก 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง

ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554 

(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554 

ข้อ 4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนี ้ใหใ้ช้ขอ้บังคับนีแ้ทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

“คณะ” หมายความว่า... 
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“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำส่วนงานตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผูซ้ึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจำ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีแต่งตัง้เป็นอาจารย์พิเศษ 

“คณาจารย์ประจำ” หมายความว่า คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และเป็นผูไ้ด้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็น

พนักงานสายวิชาการ 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

ข้อ 6 ผูท้ี่จะได้รับแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

และศาสตราจารย์พิเศษ จะต้องมิได้เป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ผู ้ที ่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั ้งเป็นผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดำเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1.1) คุณสมบัติ 

(1.1.1) ผู ้ขอต้องได้ร ับการแต่งตั ้งให้เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์พิเศษ 

ของมหาวิทยาลัย 

(1.1.2) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

เป็นผูม้ีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และในระหว่างนั้น

จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและได้ปฏิบัติหน้าที ่สอนในตำแหน่งดังกล่าวรวมกันแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื 

(1.1.3) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

เป็นผู้มปีระสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และในระหว่างนั้น

จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและได้ปฏิบัติหน้าที ่สอนในตำแหน่งดังกล่าวรวมกันแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื 
(1.1.4) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง

เป็นผู้มปีระสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และในระหว่างนั้น

จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและได้ปฏิบัติหน้าที ่สอนในตำแหน่งดังกล่าวรวมกันแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

(1.2) ผลการสอน... 
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(1.2) ผลการสอน   

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(1.3) ผลงานทางวชิาการ  

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(1.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) ผู ้ที ่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั ้งเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดำเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(2.1) คุณสมบัติ 

ผูข้อต้องเป็นผูท้ี่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรอืผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

มหาวิทยาลัยกำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในตำแหน่งดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(2.2) ผลการสอน 

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2.3) ผลงานทางวชิาการ  

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) ผูท้ี่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ใหด้ำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(3.1) คุณสมบัติ 

ผู ้ขอต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ 

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

มหาวิทยาลัยกำหนด และปฏิบัติหน้าที่สอนในตำแหน่งดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3.2) ผลการสอน 

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวทิยาลัยหรอืประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3.3) ผลงานทางวิชาการ... 
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(3.3) ผลงานทางวชิาการ  

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 

ศาสตราจารย์พิเศษ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่กำหนดไว้

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 7 ขั ้นตอน วิธีการเสนอแต่งตั ้ง และวันที่แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

ให้นำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรอืประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข ้อ  ๘ ให ้คณบด ี เสนอแต ่ งต ั ้ งผ ู ้ ดำรงตำแหน ่ง ผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์ พ ิ เศษ  

รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดและเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออธิการบดี 

กรณีท ี ่ม ี เหต ุผลและความจำเป ็นอย ่างย ิ ่ง อาจเสนอแต่งต ั ้งผ ู ้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งที ่ต่างไปจากที ่กำหนดไว้ในข้อ 6 ให้ดำรงตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้นก็ได้ เช่น การเสนอ  

แต่งตั ้งอาจารย์พิ เศษให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยที ่ผ ู ้น ั ้นมิได้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  

ในตำแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือการแต่งตั ้ง  

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาที่เช่ียวชาญที่แตกต่างจากสาขาวิชาเช่ียวชาญเดิม โดยใหด้ำเนินการเป็นวิธีพิเศษ 

การพิจารณาแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษตามวรรคสอง ให้นำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

หรอืประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 9 การลงโทษและการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รวมทั ้ง  

การดำเนินการอื่นใดที่มไิด้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ให้นำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือประกาศ 

ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 1๐ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางว ิชาการ  (ก.พ.อ. ๐๓)  

แบบเสนอแต่งตัง้บุคคลใหด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้ังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐาน

การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ  และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ 

ก.พ.อ. กำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 1๑ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนพิเศษ 

ข้อ 12 ใหป้ระธาน... 



 




