
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอน 
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ………..…………......…………………….. 
 

โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที่เกีย่วกับคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารยพ์ิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่   
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ออกข้อบงัคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับฉบับน้ีให้ใชบ้ังคบันับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงสถาบันที่จัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาด้วย 
“คณะบดี” หมายความร่วมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาด้วย  
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส่วนงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาด้วย  
“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษ าก ารตามข้อบังคั บ น้ีแล ะให้มีอ านาจออกป ระก าศ                       

ของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏบิัตติามข้อบงัคับน้ี 

หมวด ๑ 
อาจารย์พิเศษ 

 
ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ 

ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือรายวิชาที่จะได้รับมอบหมายใหท้ าการสอน 



 ๒   
ให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ตามวรรคหน่ึงต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
อธิการบดีอาจมอบอ านาจแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้เป็นอ านาจของคณบดีก็ได้ 

หมวด ๒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
ข้อ ๖ ผู้ได้ รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

ผลการสอน และผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์พิเศษหรือในฐานะผู้บรรยายพิเศษ        

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
(๒) มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการสอนไม่ต่ ากว่าระดับดีห รือช านาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน               
ที่คณะก าหนด 

(๓) มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดี และแสดงถึงความเชี่ยวชาญ                     
ที่เป็นที่ประจักษ์ 

อาจารย์พิเศษที่เคยเป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์อาจน าระยะเวลา
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์มานับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง (๑) ก็ได้ 

หมวด ๓ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ 

 
ข้อ ๗  ผู้ได้ รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

ผลการสอน และผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน อย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 
     (๑.๑) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
     (๑.๒) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยหรือในฐานะ

ผู้บรรยายพิเศษที่คณะรับรองมาแล้วเป็นเวลา ดังน้ี 
     (๑.๒.๑) ไม่ต่ ากว่า ๓ ปี ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 
     (๑.๒.๒) ไม่ต่ ากว่า ๖ ปี ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
     (๑.๒.๓) ไม่ต่ ากว่า ๘ ปี ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 



 ๓   
(๒) มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการสอนไม่ต่ ากว่าระดับดีมากหรือช านาญพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  
ที่คณะก าหนด 

(๓) มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดี และแสดงถึงความเชี่ยวชาญ                      
ที่เป็นที่ประจักษ์ 

อาจารย์พิเศษที่เคยเป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจน าระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มานับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตาม  
วรรคหน่ึง (๑) (๑.๑) ก็ได้ 

อาจารย์พิเศษที่เคยเป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์อาจน าระยะเวลา
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์มานับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง (๑) (๑.๒) ก็ได้ 

ผลงานทางวิชาการตาม (๓) ต้องไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 

หมวด ๔ 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๘ ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และคุณลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ               

ที่จะใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ น้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใ นป ระก าศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ และ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้ รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับน้ี ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติ 

ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีดังต่อไปน้ี 
(๑) มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยต้องไม่กระท าการดังต่อไปน้ี 
     (๑.๑) ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน 
     (๑.๒) ไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
     ( ๑ .๓ )  ต้ อ ง ไ ม่น าผลง านทางวิชาการขอ งตนเอง ในเ ร่ืองเ ดีย วกันไปเผยแพร่                      

ในวารสารวิชาการมากกว่าหน่ึงฉบับ 
(๒) ต้องแสดงหลักฐานของการค้นคว้าโดยอ้างถึงหรืออ้างอิงถึงบุคคลและแหล่งที่มา         

ของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง 
(๓) ต้องไม่มุ่งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้อื่น 



 ๔   
(๔) ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และ เสนอผ ล ง าน                    

ตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
จงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น หรือไม่ขยายข้อค้นพบโดยไม่ได้ตรวจสอบยนืยันในทางวิชาการ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) ต้องแสดงการได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการวิจัยในคนหรือ

สัตว์ เฉพาะกรณีการท าผลงานทางวิชาการที่เป็นการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ 

หมวด ๖ 
การด าเนินการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

 
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะเห็นสมควรแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์

พิเศษให้แก่ผู้ใด ให้คณะด าเนินการตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ  
ของผู้น้ัน หากเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

(๑) คณบดี เป็นประธาน 
(๒) กรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน 
(๓) รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหน้าที่ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภาระงานสอน  

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการของผู้ที่จะเสนอแต่งตั้ง และ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ให้น าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย มาใช้กับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษตามข้อบงัคับน้ีด้วย 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก ารแต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ  
รองศาสตราจารย์พิเศษให้มีอง ค์ประกอบเช่ นเดียวกับ คณะ ก รรมก ารผู้ทรงคุณวุฒิใ นก ารแ ต่ ง ตั้ ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ห รือศาสตราจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

ให้น าหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการด าเนินงาน และการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและ      
ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มาใช้กับการพิจารณาแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๑ พิจารณาประเมินผลงานทางวิช าการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแล้ว ให้แ จ้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๐  
เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตรวจสอบและรายงานสภามหาวิทยาลัย       



 ๕   
เพื่อมีมติอนุมัติการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ 
ต่อไป 

ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเ ศษ         
ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด ๗ 
การถอดถอน 

 
ข้อ ๑๔ หากปรากฏภายหลังจากการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์พิเศษผู้ใดได้จัดท าผลงานทางวิชาการที่น าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยมีการประพฤติผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ถอดถอนผู้น้ันจากต าแหน่ง 
ทางวิชาการที่ได้แต่งตั้งโดยใช้ผลงานทางวิชาการที่มีการประพฤติผิดน้ัน 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษที่ยังด าเนินการไม่แล้ว เส ร็จ  
ในขณะที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้คงด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

          (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัย  


