
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------- 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีได้ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ชื่อข้อบังคับ 
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒  เวลามีผลใช้บังคับ 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ๑ 

ข้อ ๓  บทนิยาม 
ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน

ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ท้ังท่ีมีสถานะเป็นส่วนราชการหรือจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
“คณบดี” ให้หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี

เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

                                                      

๑
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



-๒- 

 

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“รองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับรองศาสตราจารย์
พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อ ๔ ๒  คุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑)  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๕ ปี  และต้องทําการสอนได้ผลดีสมความมุ่งหมาย 
(๒)  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ดังนี้ 

(ก)  ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  หรือ 
(ข)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซ่ึงมีคุณภาพดีและ

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  หรือ 
(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 

ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน และไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและประกาศนียบัตรใดๆ 

ข้อ ๕ ๓  คุณสมบัติของรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
(๑)  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  และต้องทําการสอนได้ผลดีสมความมุ่งหมาย  หรือ 
(๒)  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๓ ปี  โดยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
มาแล้ว  และต้องทําการสอนได้ผลดีสมความมุ่งหมาย  หรือ 

(๓)  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๘ ปี  และต้องทําการสอนได้ผลดีสมความมุ่งหมาย 

(๔)  ผลงานทางวิชาการ กรณีตามข้อ ๕ (๑) ประกอบด้วยผลงาน ดังนี้ 
(ก)  ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  หรือ 
(ข)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

มาแล้ว  หรือ 
(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  

                                                      

๒
 ข้อ ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบตัิและการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓

 ข้อ ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบตัิและการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๓- 

 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕ (๔) ต้องไม่ซํ้ากับผลงานท่ีถูกใช้สาํหรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้ว  และจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๕)  ผลงานทางวิชาการ กรณีตามข้อ ๕ (๒) ประกอบด้วยผลงาน ดังนี้ 
(ก)  ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  หรือ 
(ข)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

มาแล้ว  หรือ 
(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕ (๕) ต้องไม่ซํ้ากับผลงานท่ีถูกใช้สาํหรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้ว  และจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน
หลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(๖)  ผลงานทางวิชาการ กรณีตามข้อ ๕ (๓) ประกอบด้วยผลงาน ดังนี้ 
(ก)  ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว  หรือ 
(ข)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

มาแล้ว  หรือ 
(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 

(๗)  ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๕ (๔) ข้อ ๕ (๕) และ ข้อ ๕ (๖) จะต้องเป็นผลงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในปัจจุบัน และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและประกาศนียบัตรใด ๆ 

ข้อ ๖ ๔ ลักษณะการมีส่วนร่วม คําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ

เผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามข้อ ๔ (๒) ข้อ ๕ (๔) ข้อ ๕ 
(๕) และ ข้อ ๕ (๖) ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยอนุโลม 

ข้อ ๗  คณะกรรมการ 
เม่ือหน่วยงานเห็นสมควรให้บุคคลใดเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หรือรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติ ความเหมาะสม และผลงานทางวิชาการของผู้ท่ีหน่วยงานจะเสนอขอแต่งต้ัง ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีตําแหน่งทางวชิาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งท่ีเสนอขอให้พิจารณา 
เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ คน และกรรมการประจําหน่วยงานท่ีมิได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกข้ันตอน 

ข้อ ๘  การดําเนินการแต่งต้ัง 
การเสนอแต่งต้ังผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

                                                      

๔
 ข้อ ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบตัิและการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๔- 

 

(๑)  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี ท้ังนี้ในการเสนอแต่งต้ังให้จัดทํารายละเอียดประวัติแสดงคุณสมบัติและความเหมาะสม 
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการขอ และผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมท้ัง
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒)  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ท่ี
สมควรได้รับการแต่งต้ังท่ีหน่วยงานเสนอมา และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป 

(๓)  การลงมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ 
และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุม 

ข้อ ๙  การแต่งต้ัง 
การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐  การถอดถอน 
ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปฏิบัติหน้าท่ีหรือประพฤติตน
ไปในทางท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสยีหรือเสียหายต่อมหาวิทยาลยั สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
มีมติให้ถอดถอนผู้นั้นออกจากตําแหน่งได้ 

การออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ
และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด และการถอดถอนให้
จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑  การรักษาการตามข้อบังคับ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่งหรือการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(ลงนาม)  สุเมธ  ตันติเวชกุล 

(ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 



-๕- 

 

 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗ 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา / ผู้จัดทํา 
วรัญญา / พิมพ์ 

ชุลีพร / ทาน 
โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๐๘๕-๖ 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

                                                      

๕
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๗
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 


