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{ ทุกเรื่อง มธ. } โดย หญิงลี

สวัสดีค่ะ ... ประชาคมชาวโดม ทุกท่าน
วันน้ีหญิงลขีอน�าเสนอกระแสทีร้่อนแรงทีส่ดุในขณะนีค้งไม่พ้นเรือ่ง “การเปลีย่น

สถานภาพของ มธ. จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ” หรือที่เรียกว่า “การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์”  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและเกี่ยวข้องกับบุคลากร มธ. ทุกคน ตาม
หญิงลีมาท�าความเข้าใจพร้อมๆ กันเลยค่ะ

 การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ หรือการออกนอกระบบของ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การออกนอกระบบของ มธ.?? คือ การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปล่ียนสถานะจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริหารโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอง ส�าหรับการด�าเนินการออกนอกระบบขณะนี้ การจัดท�าร่าง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เก่ียวกับการออกนอกระบบของมธ. จะน�าเสนอต่อ
สภานติบัิญญัตแิห่งชาติ (สนช.) เพ่ือพิจารณาภายในเดอืนพฤษภาคมนี ้ซึง่คาดว่ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

จะออกนอกระบบอย่างเป็นทางการไดป้ระมาณเดือนกรกฎาคม 2558 นี้อย่างแน่นอน
 ในส่วนของการเตรยีมการเมือ่ มธ. ออกนอกระบบ มหาวทิยาลยัได้ตัง้คณะกรรมการจดัเตรยีม

ระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ โดยมีอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด 
เลิศไพฑูรย์) เป็นที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีกองนิติการและ
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดท�าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล และการเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาม พรบ. มธ. ซึ่งข้อบังคับทั้งสองได้ด�าเนินการเสร็จแล้ว เหลือเพียงการน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และเพ่ือให้พ่ีน้องประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ได้ทราบถึงความชัดเจน ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี จึงก�าหนดนัดประชุมข้าราชการท้ังมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว
ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 นี้ ซึ่งหากใครมีประเด็นค�าถามท่ีต้องการทราบเก่ียวกับการออกนอกระบบ 
ทุกค�าถาม มีค�าตอบจากท่านอธิการบดีอย่างแน่นอน 

จำานวนข้าราชการ ณ ปัจจุบัน
สาย จ�านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

สายวิชาการ 670 44
สายสนับสนุนวิชาการ 854 56

รวม 1,524 100

คาดว่าประมาณเดือน กรกฎาคม 2558
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ข้ันตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามร่างข้อบังคับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ยังไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ

เจาะลึก
เข้าใจง่ายกับขั้นตอน
การเปลี่ยนสถานภาพ

ภายใน 1 ปี

ไม่ต้องรับการประเมินเป็นพนักงาน
หลัง 3 ปี

1. ต้องมีอัตรารองรับ

2. การรับต้องเป็นประโยชน์

 ต่อมหาวิทยาลัย 

3. ต้องมีการประเมินความรู้  
 ความสามารถตามหลักเกณฑ์  
 วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนด

หลัง 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำาหนด

การแสดงเจตนาเพื่อขอเปลี่ยนสถานภาพ

ผู้ต้องการเปลี่ยนสถานภาพยื่นหนังสือแสดงเจตนาต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

เสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

1.ส่ วนงานตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ แสดง เจตนา เปลี่ ยนสถานภาพ 

 และดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

2. รวบรวมพร้อมท้ังจัดทำาบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยภายในรอบระยะเวลา ท่ีกำาหนด

ส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่) กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

และนำาเสนออธิการบดี หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบและเป็นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการ ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด จะออกคำาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการเปลี่ยน

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และแจ้งให้ต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ

ดำาเนินการต่อไป
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{ คลุกวงใน } โดย นายสมาร์ท

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556

สาย คุณวุฒิ
ค่าจ้าง

เดิม
ณ 1 ต.ค.55

ปรับใหม่
ณ 1 ต.ค. 56

สายวิชาการ ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

32,300

23,720

17,520

34,000

25,420

19,950

สายสนับสนุน

วิชาการ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

28,500

20,660

15,190

30,000

22,140

17,960

เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างใหม่ครั้งนี้ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรา

ค่าจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัเพ่ิมขึน้ โดยย้อน

หลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตาม

ที่ฝ ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอ ใน 3 

ประเด็น คือ 1) ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

ตามคุณวุฒิ 2) ปรับค่าจ้างชดเชยตามช่วง

ค่าจ้าง และที่พิเศษสุดคือ 3) ปรบัค่าจ้างตาม

อายุงานรายบคุคลของพนักงานมหาวทิยาลยั 

เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานที่ได้รับ

การจ้างท่ีปฏิบัติงานมาก่อน ท�าให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยได้รับการปรับค่าจ้างกันอย่าง

ถ้วนหน้า ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท�า

บัญชีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุใหม่ และการปรับ

ค่าจ ้างชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว คาดว่าพนกังาน มธ.จะได้รบัอตัราค่าจ้าง

ใหม่ในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 นี้แน่นอน

 การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
แรกบรรจ ุและการปรับค่าจ้างชดเชย

ข่าวดี.... สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
คงหนีไม่พ้น เรื่องการปรับอัตราค่าจ้าง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นโดยย้อนหลังให้

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องใช้

งบประมาณเพื่อการนี้เป็นเงินประมาณ 134 ล้านบาท 

เรือ่งใหญ่ขนาดนี ้ผมนายสมาร์ทต้องน�ามาเล่าสูกั่นฟัง

ให้คุณผู้อ่านได้รู้ก่อนใครใน HR News ฉบับนี้ครับ

ส�าหรับรายละเอียดการปรับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นของพนักงาน

มหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลนั้น กระผมทราบมาว่า กองการ

เจ้าหน้าที ่ได้จดัท�า “โปรแกรมค�านวณอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

ตามคุณวุฒิและการปรับค่าจ้างชดเชยส�าหรับพนักงาน

มหาวทิยาลยั” เพ่ือเป็นช่องทางในการตรวจสอบอตัราเงนิเดอืน

ใหม่ท่ีง่ายสะดวก และรวดเร็ว โดยเข้าไปที่เว็บไซด์กองการ

เจ้าหน้าที่ http://hrfs.person.tu.ac.th   โปรแกรมค�านวณ

การปรบั-อัตราค่าจ้างฯ กระผมนายสมาร์ทได้เข้าไปตรวจสอบ

เงินเดือนใหม่แล้วครับ บอกได้ค�าเดียวเงินเดือนเพ่ิมขนาดนี้ 

น�้าตาจะไหลครับ

HR
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ช่วงระยะเวลาของอายุสัญญาจ้าง 
สัญญาที่ 1 มีก�าหนดเวลา 2 ปี
สัญญาที่ 2 มีก�าหนดเวลา 3 ปี
สัญญาที่ 3 มีก�าหนดเวลา 5 ปี
สัญญาที่ 4 มีก�าหนดเวลาปฏิบัติงาน
จนเกษียณอายุ

กรณีที่ 1
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมธ. (สายวิชาการ) ที่บรรจุใหม่

คุณวุฒิ หลักเกณฑ์ใหม่

ปริญญาเอก การต่อสญัญาท่ี 3 จะด�าเนินการได้ต่อเมือ่ได้ต�าแหน่ง 
ผศ. หรือ ยื่นขอต�าแหน่ง ผศ.ภายใน 6 เดือนก่อนครบ
สัญญาที่สอง หากยังไม่ได้ต�าแหน่งหรือย่ืนขอตามท่ี
ก�าหนดไว้ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
การต่อสญัญาท่ี 4  จะด�าเนนิการได้ต่อเมือ่ได้ต�าแหน่ง
ไม่ต�า่กว่า รศ. ในกรณทีี่ยังไม่ได้ต�าแหนง่ รศ. ให้ขยาย
อายุสัญญาจ้างสัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่
เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครัง้แล้ว ยังมตี�าแหน่งต�า่กว่า รศ. ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ปริญญาโท การต่อสัญญาท่ี 3 จะด�าเนินได้ต่อเมื่อหน่วยงาน
พิจารณาว่ามผีลงานพร้อมย่ืนขอต�าแหน่ง ผศ. ในกรณี
ทีไ่ม่มผีลงานพร้อมย่ืนขอต�าแหน่งให้ขยายอายุสญัญา
จ้างสญัญาทีส่องต่อไปอกีครัง้ละ 1 ปี แต่รวมแล้วต้อง 
ไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งแล้ว 
ยังไม่มีผลงานเพื่อยื่นขอต�าแหน่ง ผศ. ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง
การต่อสญัญาท่ี  4  จะด�าเนินการได้ต่อเมือ่ได้ต�าแหน่ง
ไม่ต�า่กว่า รศ. ในกรณทีี่ยังไม่ได้ต�าแหนง่ รศ. ให้ขยาย
อายุสัญญาจ้างสัญญาท่ีสามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี 
แต่เมือ่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครัง้ หากขยายอายสุญัญา
ครบสองครัง้แล้ว ยังมตี�าแหน่งต�า่กว่า รศ. ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง

กรณีที่ 2   การต่อสัญญาจ้างพนักงานมธ. 
(สายวิชาการ) ที่ ได้รับการจ้างอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ

ต�าแหน่ง หลักเกณฑ์ใหม่

อาจารย์ อยูใ่นอายสุญัญาท่ี 2 จะต้องได้ต�าแหน่งไม่
ต�า่กว่าผศ. ภายใน 5 ปี ถัดไปนบัแต่วันสิน้สดุ
สญัญาที ่สอง ในกรณีท่ียังไม่ได้ต�าแหน่ง ผศ. 
ให้ขยายอายุสญัญาท่ีสองต่อไปอกีครัง้ละ 1 ปี 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุ
สญัญาครบสองครัง้และยังไม่ได้ต�าแหน่ง ผศ. 
ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
อายุสญัญาที ่3 หรอืได้รบัการขยายอายุสญัญา
หลังครบสัญญาที่ 3 มาก่อนระเบียบน้ีใช้
บังคับแล้ว จะต้องได้ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า 
ผศ.ภายใน 5 ปี ถัดไปนับแต่วันสิน้สดุสญัญา
ปัจจุบัน ในกรณีท่ียังไม่ได้ต�าแหน่งตามท่ี
ก�าหนดให้ขยายอายุสัญญาท่ีสามต่อไปอีก
ครัง้ละ 1 ป ีแต่เมือ่รวมแลว้ต้องไม่เกิน 2 ครั้ง 
หากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งและยัง
ไม่ได้ต�าแหน่ง ผศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุด
สัญญาจ้าง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อยู่ในอายุสัญญาที่ 3 หรือได้รับการขยาย
อายุสัญญาหลังครบสัญญาที่สามมาก่อน
ระเบยีบนีใ้ช้บงัคบั ต้องได้ต�าแหน่งไม่ต�า่กว่า 
รศ. ภายใน 5 ปี ถัดไปนับแต่วันสิ้นสุด
สัญญานั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้ต�าแหน่งตามที่
ก�าหนดให้ขยายอายุสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
ต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่
เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาครบสอง
ครั้งและยังไม่ได้ต�าแหน่ง รศ. ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาที่ 4 จะด�าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า รศ.

อ้างอิง: ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 การกำาหนดหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

เป็นอีกเรื่องที่มีความส�าคัญส�าหรับอาจารย์ มธ. คือเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 นี้ เป็นต้นไป 

รายละเอียด ดังนี้



ข้าราชการปัจจุบัน
1.	 เป็นข้าราชการ	 (ผู้ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที	่ 
	 27	มี.ค.40)	และเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ

2.		เป็นข้าราชการ	 (ผู้ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที	่ 
	 27	มี.ค.40	และลาออกจากราชการและกลับเข้ารับ 
	 ราชการตั้งแต่วันที่	27	มี.ค	40	โดยต้องกลับเข้ารับ 
	 ราชการไม่เกินวันที่	30	มิ.ย.	58

ข้าราชการผู้รับบ�านาญ
1.	 ผู้รบับ�านาญ	(ซึง่เคยเป็นสมาชกิ	กบข.	โดยสมัครใจ)

2.	 ผู้รับบ�านาญซึ่งเคยเข้ารับราชการ	 ก่อนวันที่	 
	 27	มี.ค.	40	และได้ลาออกจากราชการและกลับเข้า 
	 รับราชการตั้งแต่วันที่	27	มี.ค.	40	โดยต้องกลับเข้า 
	 รับราชการไม่เกินวันที่	30	มิ.ย	58

 UNDO การใช้สิทธิกลับไปรับบำานาญตามสูตร พ.ศ. 2494
อกีเรือ่งท่ีมคีวามส�าคัญส�าหรบัข้าราชการและข้าราชการผู้รับบ�านาญ คอื การท่ีพระราชบญัญัตกิารกลบัไป

ใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และมีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวาคม 2557 สมาชิกและผู้รับ

บ�านาญที่ประสงค์จะ UNDO สามารถติดต่อยื่นแสดงความประสงค์ UNDO ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 

30 มถุินายน 2558 หรอืหากประสงค์จะทราบรายละเอยีดเพ่ิมเตมิสามารถตดิต่อสอบถามได้ทีง่านทะเบยีนประวัติ 

กองการเจ้าหน้าที่ โทร (82) 1889-7

เอกสารประกอบ (UNDO)
- ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน จ�านวน 2 ชดุ พร้อมรบัรองส�าเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบ (UNDO)
- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
- ส�าเนาบญัชธีนาคารของตนเอง (สะสมทรพัย์/ออมทรพัย์/ 
 เผื่อเรียก/กระแสรายวัน)ซึ่งไม่ใช่บัญชีร่วม จ�านวน 2 ชุด  
 พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

วันที่แจ้งความประสงค์
ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค 57 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 58

วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
วันที่ 1 ต.ค. 58

สิ่งที่สมาชิกได้รับ
1. สมาชิกหยุดส่งเงินสะสมและเงินสะสมเพิ่ม (ถ้ามี)
2. กบข.จ่ายเงินสะสมและสะสมเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อม 
 ผลประโยชน์คืนสมาชิก

วันที่แจ้งความประสงค์
ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 57 ถึงวันที่ 30 มิ.ย 58

วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ

สิ่งที่สมาชิกได้รับ
น�าเงินที่ได้รับจาก กบข. ได้แก่ เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปหักลบกับผลต่างของบ�านาญ
1. กรณีได้รับเงินก้อน กบข. มากกว่า ผลต่างบ�านาญจะต้องน�าเงิน
ส่วนต่างทั้งจ�านวนส่งคืนรัฐภายในวันที่ 30 มิ.ย. 58 หรือผ่อนช�าระ
เป็นงวดๆละเท่าๆกันจ�านวน 3 งวดเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 58
2. กรณีผลต่างบ�านาญมากกว่าเงนิ กบข. จะมสีทิธิได้รบัเงนิคนืจากรฐั



{ ตีฆ้องร้องป่าว }
 สวัสดิการประกันสุขภาพ ประจ�าปี 2558

นอกเหนอืจากการท่ีพนกังานมหาวทิยาลยั ทกุคนจะได้รบัสวัสดิการประกันสขุภาพแล้ว มธ. ยังได้จดัให้มสีวสัดิการ
ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมส�าหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน มธ. โดยพนักงานสามารถเลือกท�าประกันสุขภาพให้กับ
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ได้อีก 1 คน ซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะท�าประกันสุขภาพเพิ่มเติม สามารถแจ้ง
ความประสงค์ท่ีจะเปลีย่นแปลงหรอืยืนยันรายชือ่บคุคลในครอบครวัเพ่ือขอรบัสทิธิโครงการประกันสขุภาพ ตดิต่อสอบถาม
ได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร (82) 1890-1 รายละเอียด ดังนี้

บุคคลในครอบครัว 
ที่ขอรับสิทธิ หลักเกณฑ ์ เอกสารที่ใช ้ วันที่รับสมัคร ชอ่งทางการสมัคร

บิดาหรือมารดา มีอายุไม่เกิน 65 ปี 1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
2.ทะเบียนบ้านบุคคลที่ขอรับสิทธิ
3.ทะเบยีนบ้านพนกังาน มธ.

บัดนี้ –19 ก.ค. 58 - กรอกแบบฟอร์มและย่ืนใบสมัคร
ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี 
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่  
http://hrts.person.tu.ac.th

คู่สมรส มีอายุไม่เกิน 65 ปี

บุตร มีอายุตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป 
ถึงอายุไม่เกิน 23 ปี

 การตรวจสุขภาพประจ�าปี 2558
ประเภทบุคลากร ช่องทางการสมัคร

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า - สมัครผ่านเว็บไซต์กองการเจ้า

หน้าที่ 

http://hrts.person.tu.ac.th
พนักงานเงินรายได้ (เฉพาะสังกัดส�านักงานอธิการบดี)

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)

ข้าราชการบ�านาญ

 ประมวลภาพ
 การจัดกิจกรรม

ป ิดฉากไปแล ้วส�าหรับการจัดงาน
บุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2557  ซึ่งจัดข้ึนเมื่อ
วันท่ี 24 ม.ีค 58 ณ ห้องประชมุสญัญาธรรมศกัดิ์ 
มธ.ท่าพระจนัทร์ ภายใต้หลกัเกณฑ์การคดัเลอืก 
“การครองตน ครองคน ครองงาน และผลงาน
ดเีด่น” เพื่อได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก ่บุคลากร มธ. โดยได้รับเกียรติจาก 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. เป็น
ผูม้อบรางวลัเกียรตคิณุในครัง้นี ้ซึง่บคุลากรดเีด่น
จะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับโล่เชิดชูเกียรติ

มธ. ได้จดัโครงการตรวจสขุภาพ 
ประจ�าปี 2558 ส�าหรับบุคลากร มธ. ซึ่ง
จะรับสมัครผ่านเว็บไซต์กองการเจ้า
หน้าที่ประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 
และก�าหนดตรวจสุขภาพประมาณ
เดือนสิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาล
ศิริราช และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติหมายเหต ุ: ส�าหรบัพนกังานเงนิรายได้ของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบของหน่วยงานเป็นผู้

ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือก�าหนดวนัตรวจสขุภาพ



นายพงษ์ศักดิ์		ภูมิเลิศ
ต�ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร

ปฏิบัติหน้ำที่งำนพัฒนำบุคลำกร

นางสาวศันศนีย์		สวัสดีนาม
ต�ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร

ปฏิบัติหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคล

นายนรินทร์		งามถ้อย
ต�ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้ำที่งำนสวัสดิกำร

นางสาวบงกช		ต้นทอง
ต�ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคล

https://www.facebook.com/hrthammasat?ref=ts&fref=ts https://hrts.person.tu.ac.th
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เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

บรรณาธิการ แถลง

แนะน�าน้องใหม่ สุดชิ๊ค..หล่อ สวย 
ประจ�ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ดูดีกันทุกคนจริงๆ

สวัสดี...คุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ ส�าหรับ HR News 

ฉบับนี้ เรายังคงมุ่งเน้นเน้ือหาส�าคัญที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับคุณผู้อ่านทุกท่าน ส�าหรับฉบับนี้พลาดไม่ได้

กับเรื่องเด่นที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากกับบุคลากร 

มธ. ด้วย 4 เรื่องที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ เรื่อง

การออกนอกระบบของ มธ. การปรบัอตัราค่าจ้างแรก

บรรจุตามคณุวฒุแิละการปรบัค่าจ้างชดเชยของพนกังาน 

มธ. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง

ของพนักงานมธ. (สายวิชาการ) และ UNDO การใช้

สิทธกิลับไปรับบ�านาญตามสูตร พ.ศ. 2494 ซ่ึงทุกเร่ือง

ล้วนเกิดจากความตั้งใจของทีมงานบรรณาธิการ

ที่พยายามคัดสรรเรื่องราวที่มี คุณภาพและเป ็น

ประโยชน์มาน�าเสนอ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า HR News 

ทกุฉบบัจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และเราสัญญาว่า

จะมอบความสุขให้กับผู้อ่านทุกฉบับค่ะ

อัญชิสา นกเดช 


