ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณะ หมายความว่า คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ”
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“ประสบการณ์ในวิชาชีพ หมายความว่า ประสบการณ์อนั เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบัน”
ข้อ ๔ ผูท้ จี่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ เป็นอาจารย์พเิ ศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจ�ำของสถาบัน
ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
(๒) มีประสบการณในวิชาชีพหรือ
(๓) มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาตามหลักสูตรของสถาบัน หรือ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสม โดยค�ำแนะน�ำของคณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการดังนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าเก้าปีหรือ
(๒) ผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๓) ผูท้ ไ่ี ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์พเิ ศษได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถาบันไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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ข. ผลงานทางวิชาการ ให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการดังนี้
ก. คุณสมบัติ ต้องด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในสถาบัน และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนใน
ต�ำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี
ข. ผลงานทางวิชาการ ให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผูท้ จี่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ เป็นศาสตราจารย์พเิ ศษ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
ก. คุณสมบัติ ต้องด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์พเิ ศษในสถาบัน และได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในต�ำแหน่ง
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
ข. ผลงานทางวิชาการ ให้นำ� หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้คณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูส้ มควรได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ แล้วให้เสนอชือ่ ผูส้ มควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐ การแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ และศาสตราจารย์พเิ ศษ ให้คณบดี
ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง แล้วให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งต่อสภาสถาบัน ทั้งนี้ วิธีการแต่งตั้ง
ให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง คณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจเสนอขอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๖
ถึง ข้อ ๘ ต่อสภาสถาบันให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษหรือรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ
เป็นกรณีพเิ ศษได้ โดยให้พจิ ารณาจากประสบการณ์ในวิชาทีส่ อน หรือผลการสอน หรือผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอขอแต่งตัง้ จะต้องมีความรู้
ความสามารถสูงและมีผลงานดีเด่น
ข้อ ๑๒ การลงโทษและการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ
และค�ำวินิจฉัย หรือสั่งการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
นากยกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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