
 

 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เร่ือง เกณฑการพิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศกึษา จึงจําเปนตองแสวงหาบุคคลท่ีมีประสบการณเหมาะสมในดานการสอนและการวิจัย 
ใหตรงกับสาขาวิชาในการพิจารณาและแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังนี้ 
 ๑. อาจารยพิเศษ หมายถึง บุคคลที่ไมไดเปนอาจารยประจําและมหาวิทยาลัยเชิญมาสอนในรายวิชา
แตละภาคการศึกษา 
 ๒. คุณสมบัติของอาจารยพิเศษมีดังน้ี 
     ๒.๑ มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาวิชาหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนท่ีตีพิมพในวารสารท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรบั 
     ๒.๒ มีประสบการณในวิชาชีพหรือประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา ๓ ป 
     ๒.๓ เปนบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยพิเศษ โดยไมมีผลกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบ
เดิมของตนเอง 
     ๒.๔ หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ ตองมีคณุสมบัติเปนไปตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด 
     ๒.๕ กรณีสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ภายใน ๓ ป ในวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ ที่
นอกเหนือจากวิทยานิพนธ 
    ๒.๖ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
    ๒.๗ เปนผูไมเคยใหถูกออก หรือไลออก หรือปลดออก หรือมหาวิทยาลัยไมประสงคที่จะใหเปน
อาจารยพิเศษ 
 ๓. ในกรณีที่เคยเปนอาจารยพิเศษมาแลวตองมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีคณะฯ กําหนด 
 ๔. เกณฑการพิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
    ๔.๑ ใหอาจารยในหลักสูตร/วิชาเอกสอนครบ ตามภาระงานสอนข้ันตํ่า (หนวยชั่วโมงภาระงานตอ
สัปดาห) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย กอนจึงจะสามารถขออนุมัติ
การจางอาจารยพิเศษได 
  ๔.๒ ใหสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยพิเศษตามแบบฟอรมแนบทาย พรอมใบสมัครโดยผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป     
  ๔.๓  กรณีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอที่ ๒ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีที่จะยกเวนโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี 
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 ๕. วาระในการขอเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ตามรอบระยะเวลาปการศึกษา ปการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ๖. อาจารยพิเศษสอนไดไมเกิน ๒ รายวิชาตอภาคการศึกษาและไมเกินรอยละ ๕๐ ของชั่วโมงสอนใน
แตละวิชา 
 ๗. อาจารยพิเศษมหีนาที่ดังนี้ 
  ๗.๑ ปฏิบัติหนาท่ีสอนและหนาที่อื่นของอาจารยพิเศษตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗.๒ มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
  ๗.๓ ศึกษา ปรัชญา วัตถุประสงค กลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตรที่รบัผิดชอบในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) 
  ๗.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 
๕) ตามรูปแบบและวิธีการทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  ๗.๕ จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหบรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ี
ครอบคลุมทุกดานของการจัดการศึกษา 
  ๗.๖ วัดผลและประเมินผลอยางถูกตองตามระบบการวัดผลและการประเมินผลหรือตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และใหสงผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด 
  ๗.๗ มีการทบทวนความรูและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
  ๗.๘ อาจารยพิเศษที่พบวามีขอบกพรองในเรื่องของความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การสงผล
การเรยีน หรือถูกรองเรียน และพบวามีขอมูลดังกลาว จะถูกงดการสอนหรือไมอนุญาตใหรับผิดชอบการสอน
ตอไป 
  ๗.๙ ประพฤติและปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด 
 ๘. อาจารยพิเศษตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี และเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 ๙. การพนสภาพของอาจารยพิเศษ มดีังนี้ 
  ๙.๑ ตาย 
  ๙.๒ ลาออก 
  ๙.๓ คณะโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี เสนอใหมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาถอดถอน 
  ๙.๔ มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการเพื่อพจิารณาถอดถอนตามเหตุอันสมควร 
 ๑๐. ใหคณบดีรักษาการใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ ใหคณบดีเปนผูมอีํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

             
 

       (รองศาสตราจารย ดร.สาธิต โกวิทวที) 
                คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารยพิเศษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเสนอรายชื่อพรอมใบสมัครและหลักฐานการ
สมัครผานคณะ 

คณะกรรมการวิชาการคณะพจิารณา 

คณะเสนอชื่ออาจารยพิเศษพรอมรายละเอียด 
(ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

เสนอตอคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา 

สภาวิชาการพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยทําคาํสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 
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รูปถาย  

 
 

แบบสมัครเปนอาจารยพเิศษ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
สอนนักศึกษาระดับ     ปริญญาตรี     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
ขอมูลสวนตัว 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย     ผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย      ศาสตราจารย  
                           อ่ืน 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 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครได 
ชื่อ - นามสกุล ................................................................... ที่อยูท่ีสามารถติดตอได ........................................ 
................................................................................................................. โทรศัพท ......................................... 
 
วุฒิการศกึษา 
ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา ............................................................................... ชื่อยอ ............................. 
สาขาวิชา ........................................................................................................... คะแนนเฉลี่ย ........................ 
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................. ปที่สําเร็จการศกึษา พ.ศ. ........................... 
วิทยานิพนธเรื่อง ..................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................ 
 
ระดับปริญญาโท ชื่อปรญิญา ................................................................................. ชื่อยอ ................................. 
สาขาวิชา ........................................................................................................ คะแนนเฉลี่ย ............................... 
ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................ ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
วิทยานิพนธเรื่อง ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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ระดับปริญญาตรี 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 ตําแหนง ชื่อสถานที่ทํางาน 
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................   
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................   
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................   
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................   
พ.ศ. ................ - พ.ศ. ................   

 
ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษาจนถึงปจจุบัน 

ป พ.ศ. รายวิชาท่ีสอน สาขาวิชาที่สอน ชื่อสถาบันการศกึษา 
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งานวิจัย/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/วุฒบิัตร 
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)          เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจํานวน ........... ชุด 
 หลักฐานอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และการมาปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย
พิเศษนี้จะไมมีผลกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบเดิมของตน หากภายหลังคณะหรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบวาขอความใดเปนเท็จ ขาพเจาจะไมเรียกรองสทิธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
     (ลงชื่อ) ............................................................... ผูสมัคร 
      (...........................................................) 
     วันที่ย่ืนใบสมัคร ............../....................../.................. 
 
ความเห็นของประธานสาขาวิชา .................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ) ...............................................................ประธานสาขาวิชา 
     (...........................................................) 
      ............../....................../.................. 
 
ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการคณะ .................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................ประธานคณะกรรมการฯ 
           (...........................................................) 
             ............../....................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
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