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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวย การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  

และศาสตราจารยพิเศษ   
พ.ศ. 2550 

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

 

เพื่อใหการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 

และศาสตราจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2541 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 สภา

มหาวิทยาลัยจึงวางขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2550” 

 

ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 

ขอ 3. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2540 

และขอบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

 ขอ 4. ในประกาศนี้ 

   สภามหาวิทยาลัย  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

   มหาวิทยาลัย   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   อธิการบดี    หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   คณะ    หมายถึง  คณะ และหนวยงานที่มีชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ 

   คณบดี  หมายถึง คณบดีหรือผูบริหารสูงสุดของคณะและหนวยงานที่มี

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

   คณะกรรมการประจําคณะ  หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา 

หนวยงานที่มีชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

คณะกรรมการพิจารณา หมายถึง  คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

ตําแหนงทางวิชาการ   ตามประกาศ ก.พ.อ. 2549  

 

ขอ 5. ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย

พิเศษ จะตองเปนบุคคลที่มิไดอยูในระบบที่สามารถยื่นขอตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติได และมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 
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5.1 คุณสมบัติดานการสอน 

5.1.1 ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนหรือเคยเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย 

5.1.2 ทําการสอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 4 ภาค

การศึกษา 

5.1.3 มีผลงานการสอนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

5.2 คุณสมบัติดานประสบการณ ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอแตงตั้ง 

5.2.1 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ จะตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางาน

ในสาขาวิชาที่เสนอขอแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 3 ป มีความชํานาญใน

สาขาวิชาหรือวิชาชีพที่ปฏิบัติ จนเปนที่ยอมรับภายในหนวยงาน และหรือใน

วงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้นๆ  

5.2.2 ตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ จะตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางานใน

สาขาวิชาที่เสนอขอแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 5 ป มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาหรือวิชาชีพที่ปฏิบัติ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน และหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้นๆ  

5.2.3 ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ จะตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางานใน

สาขาวิชาที่เสนอขอแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 7 ป มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาหรือวิชาชีพที่ปฏิบัติ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน และหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้นๆ ในระดับประเทศและ

หรือตางประเทศ 

 

ขอ 6. ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย

พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ มีดังนี้ 

 6.1  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

(1) ผลงานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือตํารา ซึ่งมีคุณภาพดี และ 

(2) ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตพีิมพ

เผยแพรในวารสารที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาที่ขอกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษา เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพด ี

 ในกรณีที่ผลงานตามขอ 6.1 (1) – (3) อยางใดอยางหนึ่งมีคุณภาพดีมาก โดย

ผลงานอื่นไมถึงข้ันดี สภามหาวิทยาลัยอาจถือวามีผลงานเขาเกณฑที่จะแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

 6.2 รองศาสตราจารยพิเศษ  

(1) ผลงานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือตํารา ซึ่งมีคุณภาพดี และ 

(2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่เปนที่

ยอมรับในวงวิชาการในสาขาที่ขอกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพดี 



 -3-

 ในกรณีที่ผลงานตามขอ 6.2 (1) – (3) อยางใดอยางหนึ่งมีคุณภาพดีมาก โดย

ผลงานอื่นไมถึงข้ันดี สภามหาวิทยาลัยอาจถือวามีผลงานเขาเกณฑที่จะแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยพิเศษได 

 6.3 ศาสตราจารยพิเศษ  

(1) ผลงานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือตํารา ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ 

(2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่เปนที่

ยอมรับในวงวิชาการในสาขาที่ขอกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพดีมาก 

 ในกรณีที่ผลงานตามขอ 6.3 (1) – (3) อยางใดอยางหนึ่งมีคุณภาพดีเดน โดย

ผลงานอื่นไมถึงข้ันดีมาก สภามหาวิทยาลัยอาจถือวามีผลงานเขาเกณฑที่จะแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษได 

 หลักเกณฑการประเมินผลงานระดับดี ดีมาก และดีเดนของผลงานแตละประเภท ใหใชตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม 

 

ขอ 7. ขั้นตอนและวิธีการเสนอแตงตั้ง 

7.1 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอ 5 ตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 เมื่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอตอที่ประชุมคณบดี

เพื่อพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบ และแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3-5 คน โดยคําแนะนําของที่ประชุม

คณบดี เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

7.3 การตัดสินผลการประเมิน ใหถือเสียงขางมากของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7.4 ใหมหาวิทยาลัยเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7.5 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ใหอธิการบดีแตงตั้งออกคําสั่งแตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ให

มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  ในกรณีที่มีปญหาในการวินิจฉัยตีความหรอืการ

ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย 

   

 

   ประกาศ ณ วันที่   20     เมษายน  พ.ศ. 2550                                                                    

 

      (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 

              (เภา  สารสิน) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 


	   สภามหาวิทยาลัย  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

