ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง เกณฑการพิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงจําเปนตองแสวงหาบุคคลที่มีประสบการณเหมาะสมในดานการสอนและการวิจัย
ใหตรงกับสาขาวิชาในการพิจารณาและแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังนี้
๑. อาจารยพิเศษ หมายถึง บุคคลที่ไมไดเปนอาจารยประจําและมหาวิทยาลัยเชิญมาสอนในรายวิชา
แตละภาคการศึกษา
๒. คุณสมบัติของอาจารยพิเศษมีดังนี้
๒.๑ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชาหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนที่ตีพิมพในวารสารที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ
๒.๒ มี ป ระสบการณในวิชาชีพ หรือ ประสบการณสอนในระดับ อุ ดมศึก ษาในสาขาวิ ชาหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนไมนอยกวา ๓ ป
๒.๓ เปนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยพิเศษ โดยไมมีผลกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบ
เดิมของตนเอง
๒.๔ หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ ตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด
๒.๕ กรณีสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและไมใชสวนหนึ่งของ
การศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา ภายใน ๓ ป ในวารสารที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษายอมรับ ที่
นอกเหนือจากวิทยานิพนธ
๒.๖ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
๒.๗ เปนผูไมเคยใหถูกออก หรือไลออก หรือปลดออก หรือมหาวิทยาลัยไมประสงคที่จะใหเปน
อาจารยพิเศษ
๓. ในกรณีที่เคยเปนอาจารยพิเศษมาแลวตองมีผลการประเมินผานเกณฑที่คณะฯ กําหนด
๔. เกณฑการพิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
๔.๑ ใหอาจารยในหลักสูตร/วิชาเอกสอนครบ ตามภาระงานสอนขั้นต่ํา (หนวยชั่วโมงภาระงานตอ
สัปดาห) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย กอนจึงจะสามารถขออนุมัติ
การจางอาจารยพิเศษได
๔.๒ ใหสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยพิเศษตามแบบฟอรมแนบทา ย พรอมใบสมัครโดยผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป
๔.๓ กรณีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอที่ ๒ ใหอยูในดุลยพินิจ ของคณบดีที่จะยกเวน โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี

-๒๕. วาระในการขอเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ตามรอบระยะเวลาปการศึกษา ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๖. อาจารยพิเศษสอนไดไมเกิน ๒ รายวิชาตอภาคการศึกษาและไมเกินรอยละ ๕๐ ของชั่วโมงสอนใน
แตละวิชา
๗. อาจารยพิเศษมีหนาที่ดังนี้
๗.๑ ปฏิบัติหนาที่สอนและหนาที่อื่นของอาจารยพิเศษตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๒ มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๗.๓ ศึกษา ปรัชญา วัตถุประสงค กลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตรที่รบั ผิดชอบในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)
๗.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.
๕) ตามรูปแบบและวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหบรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่
ครอบคลุมทุกดานของการจัดการศึกษา
๗.๖ วัดผลและประเมินผลอยางถูกตองตามระบบการวัดผลและการประเมินผลหรือตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และใหสงผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด
๗.๗ มีการทบทวนความรูและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ
๗.๘ อาจารยพิเศษที่พบวามีขอบกพรองในเรื่องของความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การสงผล
การเรียน หรือถูกรองเรียน และพบวามีขอมูลดังกลาว จะถูกงดการสอนหรือไมอนุญาตใหรับผิดชอบการสอน
ตอไป
๗.๙ ประพฤติและปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด
๘. อาจารยพิเศษตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี และเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบ
๙. การพนสภาพของอาจารยพิเศษ มีดังนี้
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก
๙.๓ คณะโดยความเห็น ชอบของที่ ป ระชุม คณบดี และรองคณบดี เสนอให มหาวิ ทยาลัย เพื่อ
พิจารณาถอดถอน
๙.๔ มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาถอดถอนตามเหตุอันสมควร
๑๐. ใหคณบดีรักษาการใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ ใหคณบดีเปนผูมอี ํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.สาธิต โกวิทวที)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-๓-

ขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารยพิเศษ

สาขาวิชาเสนอรายชื่อพรอมใบสมัครและหลักฐานการ
สมัครผานคณะ

คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณา

คณะเสนอชื่ออาจารยพิเศษพรอมรายละเอียด
(ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
เสนอตอคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา

มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

สภาวิชาการพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ

-๔รูปถาย

แบบสมัครเปนอาจารยพเิ ศษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
สอนนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ขอมูลสวนตัว
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ............... อายุ ............ ป อาชีพ .........................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ................ ซอย ............................................... ถนน ..........................................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท .............................. e-mail .................................................................
ตําแหนงหนาที่การงาน ......................................................................................................................................
สถานที่ทํางานปจจุบัน ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
บุคคลที่ใกลชิดผูสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครได
ชื่อ - นามสกุล ................................................................... ที่อยูที่สามารถติดตอได ........................................
................................................................................................................. โทรศัพท .........................................
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา ............................................................................... ชื่อยอ .............................
สาขาวิชา ........................................................................................................... คะแนนเฉลี่ย ........................
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................. ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ...........................
วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ระดับปริญญาโท ชื่อปริญญา ................................................................................. ชื่อยอ .................................
สาขาวิชา ........................................................................................................ คะแนนเฉลี่ย ...............................
ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................ ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ...................
วิทยานิ พนธเรื่อง .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

-๕ระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา ............................................................................ ชื่อยอ ..................................
สาขาวิชา ........................................................................................................ คะแนนเฉลี่ย ...........................
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................. ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ..........................
สาขาวิชาที่ประสงคจะสอน
ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขาวิชา ......................................................................
รหัสวิชา/ชื่อวิชาในหลักสูตรที่จะสอน
๑. รหัสวิชา .................. ชื่อวิชา ......................................................... หนวยกิต (ท-ป-ศ) ................
๒. รหัสวิชา .................. ชื่อวิชา ......................................................... หนวยกิต (ท-ป-ศ) ................
ประวัติการทํางาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................
ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษาจนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ.
รายวิชาที่สอน

ตําแหนง

สาขาวิชาที่สอน

ชื่อสถานที่ทํางาน

ชื่อสถาบันการศึกษา

-๖งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร
ปที่ตีพิมพ
ชื่อเรื่อง

ชื่อวารสาร

ประสบการณอื่นๆ
๑. ..........................................................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................................................
๔. ..........................................................................................................................................................
๕. ..........................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ
๑. ..........................................................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................................................
๔. ..........................................................................................................................................................
๕. ..........................................................................................................................................................
เคยตองโทษรายแรง หรืออยูระหวางการถูกสอบสวนหรือไม
 ไมเคย  เคย (ระบุ) ...................................................................................................................
...................................................................................................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
 สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/วุฒบิ ัตร
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจํานวน ........... ชุด
 หลักฐานอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

-๗ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และการมาปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย
พิเศษนี้จะไมมีผลกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบเดิมของตน หากภายหลังคณะหรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบวาขอความใดเปนเท็จ ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) ............................................................... ผูสมัคร
(...........................................................)
วันที่ยื่นใบสมัคร ............../....................../..................
ความเห็นของประธานสาขาวิชา ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................ประธานสาขาวิชา
(...........................................................)
............../....................../..................
ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการคณะ ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................ประธานคณะกรรมการฯ
(...........................................................)
............../....................../..................

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
บัญชีรายชื่อขอแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยพิเศษ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา .......................................
สาขาวิชา ............................................... คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูลวุฒิการศึกษา
ที่

ชือ่ ผูข อแตงตั้ง

คุณวุฒิ
ไทย อังกฤษ

ลงชื่อ ..........................................................
(...........................................................)
ประธานสาขาวิชา

วิชาเอก

ชือ่ สถาบันที่จบ ป สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
การศึกษา
พ.ศ.

ประสบการณและ
ความสามารถพิเศษ

รายวิชาที่สอน

ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
คณบดี

หมายเหตุ

