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ประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กํอตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มกํอตั้งวํา “มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกําเนิดมาจากความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี
พนมยงค์ (รัฐมนตรีวําการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นวําการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแหํงเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.
2475 ประเทศชาติ มีความจําเป็นต๎องมีบุคคลที่มีความรู๎ทางกฎหมาย การปกครองและสังคม มารับใช๎ประเทศชาติ
อยํางเรํงดํวน จึงได๎เสนอรํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และเมือง พ.ศ. 2476 เพื่อเปิดสอนใน
วิช าแขนงดังกลํ า ว เมื่อพระราชบั ญญัติผํ า นสภาผู๎ แ ทนราษฎรแล๎ ว ได๎มีพิธีเ ปิดมหาวิทยาลั ย ขึ้น เมื่อ วันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู๎กระทําพิธีเปิดและศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ได๎รับแตํงตั้งเป็นผู๎ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นผู๎ประศาสน์การคนเดียว เพราะตํอมาได๎เปลี่ยน
ชื่อตําแหนํงเป็นอธิการบดี)
ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานตํอ
ผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้ “.....มหาวิทยาลัยยํอมอุปมา ประดุจบํอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร
ผู๎สมัครแสวงหาความรู๎ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได๎ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา....”
ด๎วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงเป็นตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแหํงแรก
ของประเทศไทย โดยให๎สิทธิแกํผู๎ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมายผู๎สําเร็จประโยคมัธยมศึกษาและเปิดกว๎างให๎ถึง ผู๎
ที่เป็นข๎าราชการ สมาชิกสภาผู๎แทนฯ ผู๎แทนตําบล ครู ทนายความ เข๎าเรียนได๎ด๎วย ปรากฏวําในปีแรกมีผู๎สมัคร
ศึกษาถึง 7,094 คน วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนง คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก แตํ
ได๎สอนวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตด๎วย เมื่อจบปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิตก็อาจศึกษาตํอปริญญา
โท แยกเป็น แขนงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตตํอไป วิชาอีกแขนงหนึ่งคือ วิชาการบัญชีโดยมี
หลักสูตร 3 ปี สําหรับประกาศนียบัตรทางการบัญชี (เทียบเทําปริญญาตรี) และ 5 ปี สําหรับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี (เทียบเทําปริญญาโท)
จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ทําให๎ผู๎ไมํมีโอกาสได๎ศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัย ได๎จบ
ปริญญาและประกาศนียบัตรไปรับใช๎ประเทศชาติในทางการเมือง กระทรวงทบวงกรมตําง ๆ วงการธุรกิจและ
อาชีพอิสระเป็นอันมาก
สําหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช๎ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผํานพิภพลีลา ตํอมาเมื่อวันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2478 มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณทําพระจันทร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ของกองทัพและปรับปรุงอาคารเดิม
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พร๎อมทั้งสร๎างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญาและความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการกํอสร๎างได๎มา
จากเงิ น ที่ มหาวิ ทยาลั ย เก็บ จากคํ า สมั ค ร และคํา เลํ า เรี ยน (คนละ 20 บาทตํอ ปี ) นอกจากนี้ ในเวลาตํ อ มา
มหาวิทยาลัย ได๎ตั้งธนาคารเอเชียขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สําหรับนักศึกษาวิชาการบัญชีใช๎เป็นที่ฝึกงานด๎วย
ในปี พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร 2 ปี เพื่อรับผู๎ประสงค์จะเข๎าเรียนตํอที่
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนักไปทางด๎าน
ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด๎านสังคม เชํน ปรัช ญา วิชาเทคโนโลยี ดนตรี
พิมพ์ดีด และ ชวเลข เป็นต๎น โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมด 8 รุํน จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงถูกยกเลิกไป
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหาร ได๎ยึดอํานาจการปกครองประเทศ ด๎วยเหตุผลทาง
การเมือง และการปกครองของคณะรัฐประหาร ทําให๎มหาวิทยาลัยได๎รับผลกระทบ และถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผู๎ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ต๎องลี้ภัยการเมืองไปอยูํตํางประเทศชื่อมหาวิทยาลัยถูกตั ดคําวํา “การเมือง” ออก
เปลี่ย นเป็น “มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ” ตําแหนํงผู๎ ประศาสน์การถูกยกเลิ ก เปลี่ ยนเป็นอธิการบดี หลั กสู ตร
การศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ความเป็นตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
ในปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ทํานเห็นวํา ควรที่จะขยายการศึกษา
ด๎านวิทยาศาสตร์ ในขั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีสํวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาสังคม เชํนเดียวกับ หลั กสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยูํเดิ ม พื้นที่ธรรมศาสตร์ทําพระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ
50 ไรํ ไมํเพียงพอตํอการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึ งเจรจาขอใช๎ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เนื้ อ ที่ป ระมาณ 2,400 ไรํที่ รั ง สิ ต เพื่ อ สนองรั บการขยายตั ว ของมหาวิ ท ยาลั ย ตํ อ ไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกวํา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเจริญก๎าวหน๎า
และพั ฒ นามาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง ขยายไปที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ลํ า ปาง และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด๎วย โดยอยูํบนพื้นฐานการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดั่งเชํน
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ทําพระจันทร์
ค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนาสังคม”
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โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
นายกสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อธิการบดี
ส่วนของสานักงาน

(ก) สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

(ข) สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

(ค) กลุํมบริการและ
สนันสนุนการบริหาร

1. สนง.ยุทธศาสตร์และการคลัง
- กองแผนงาน
- กองคลัง
- กองบริหารการคลังกลุํมภารกิจ
- กองวิเทศสัมพันธ์
- กองพัฒนาคุณภาพ
2. สนง.บริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา
- กองบริการวิชาการ
- กองบริการการวิจัย
- กองกิจการนักศึกษา
3. สนง.บริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
- กองทรัพยากรมนุษย์
- กองนิติการ
4. สนง.บริหารกายภาพและบริการกลาง
- กองบริหารศูนย์ทําพระจัน
- กองบริหารศูนย์รังสิต
- กองบริการศูนย์ลําปาง

(ง) กลุํมบริการและสนันสนุนการศึกษา
(จ) กลุํมศูนย์ความเป็นเลิศ
(ฉ) กลุํมวิสาหกิจ

ส่วนของคณะ/
วิทยาลัย

คณะ
1. นิติศาสตร์
2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. รัฐศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์
5. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. ศิลปศาสตร์
7. วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. วิศวกรรมศาสตร์
11. แพทยศาสตร์
12. ทันตแพทย์ศาสตร์
13. สหเวชศาสตร์
14. พยาบาลศาสตร์
15. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
16. ศิลปกรรมศาสตร์
17. สาธารณสุขศาสตร์
18.เภสัชศาสตร์
19. วิทยาการเรียนรูแ๎ ละศึกษาศาสตร์
วิทยาลัย
20. วิทยลัยนวัตกรรม
21. วิทยาลัยสหวิทยาการ
22. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อืง้ อาภรณ์
24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
25. วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา

ส่วนของสถาบัน /
สถาบันอาณาบริเวณ
สถาบัน
26. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
27. สถาบันภาษา
28. สถาบันไทยคดีศึกษา
29. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
30. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ง) กลุ่มบริการและสนันสนุนการศึกษา
1. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. สนง. ทะเบียนนักศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
3. หอสมุดแหํง มธ.
- สนง.เลขานุการ
4. สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา
5. สนง.ศูนย์วิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง ทธ.
- ศูนย์อินเดียศึกษา
6. สนง.ศูนย์ทดสอบ
ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
7. รร. อนุบาลแหํง มธ.
ศูนย์อาเซียนศึกษา
จ) กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
1. สนง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีชั้นสูง
- สนง.เลขานุการ
- ศูนยืวิจัยค๎นคว๎าและพัฒนายา
- ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ชั้นสูง
- ศูนย์สัตว์ทดลอง
- ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบํมเพาะวิสาหกิจ
2. สนง.สัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
- สยง.เลขานุการ
- ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง
- ศูนย์ตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่นแหํว มธ.
- ศูนย์ศึกษาเพือ่ พัฒนาท๎องถิน่
ฉ) กลุ่มวิสาหกิจ
1. สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา
2. สํานักพิมพ์ มธ.
3. โรงพิมพ์ มธ.
ที่มา: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
4. ศูนย์หนังสือ มธ.
ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5. สนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : ความเป็นธรรมศาสตร์ (Thammasat Consciousness)
Code : CC1
คาจากัดความ : มีจิตสํานึกความเป็นธรรมศาสตร์ และสามารถนําไปใช๎เป็นหลักใน
การทํางาน ตลอดจนสํงเสริมให๎เกิดเป็นแนวคิดหรือคํานิยมให๎แกํผู๎รํวมงานและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. รักษาวินัยราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตํอเวลา ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
แสดงออกถึงพฤติกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณในตําแหนํงหน๎าที่
ความเป็นธรรมศาสตร์ 2. ปฏิบัติงานในหน๎าที่อยํางเต็มความสามารถโดยไมํคํานึงวําจะมีผู๎อื่นได๎รู๎เห็นหรือ
ในระดับพื้นฐาน
จะได๎รับความดีความชอบตอบแทนหรือไมํ
3. ปฏิบัติตนตํอผู๎รํวมงานอยํางเป็นมิตรและมีน้ําใจเพื่อประโยชน์ในการทํางาน
รํวมกันเป็นทีม และการสร๎างสังคมการทํางานที่เป็นมิตร
ระดับ 2
1. ให๎คุณคําความสําคัญแกํบุคคลทุกฝุายและทุกระดับอยํางเทําเทียมกันในการ
แสดงสมรรถนะในระดับ
ปฏิบัติงาน และการให๎บริการ
ที่ 1 และแสดงออกถึง 2. กล๎าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองอยํางเปิดเผย ตรงไปตรงมา และรับฟัง
พฤติกรรมความเป็น
ความคิดเห็นของผู๎อื่นโดยไมํคํานึงถึงสถานภาพของบุคคล และไมํละเมิดสิทธิของ
ธรรมศาสตร์ในระดับ
ผู๎อื่น
ปานกลาง
3. ยึดหลักการทํางานแบบมีสํวนรํวมเพื่อให๎การทํางานมีความรอบคอบและได๎รับ
การยอมรับจากผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย
ระดับ 3
1. แสดงออกถึงจิตสํานึกความเป็นธรรมศาสตร์โดยการทํางานที่มุํงเน๎นคุณภาพ
แสดงสมรรถนะในระดับ
ความเป็นธรรม การคํานึงถึงผู๎ด๎อยโอกาส และคํานิยมที่เกี่ยวข๎อง
ที่ 2 และแสดงออก 2. ประสานกับบุคลากรทุกฝุายทุกหนํวยงานในองค์กรอยํางเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให๎
พฤติกรรม
เกิดความสําเร็จและคุณภาพกับผลงานของมหาวิทยาลัย
ความเป็นธรรมศาสตร์ 3. ให๎ความสําคัญและความรํวมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตํอองค์กรและสังคม เชํน
ในระดับสูง
การรักษาสิ่งแวดล๎อม และการประหยัดพลังงาน โดยการปฏิบัติตนให๎สอดคล๎อง
หรือเป็นผลดีตํอเรื่องดังกลําวให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎
อยูํในระหวํางการปรับปรุง

ที่มา : พจนานุกรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
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ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 4
1. อธิบายถึงคุณคําของความเป็นธรรมศาสตร์ได๎อยํางชัดเจน
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 2. ยินดีและพร๎อมที่จะทํางานเพื่อประโยชน์สํวนรวมในด๎านที่ตนมีความถนัด
และถํายทอดแนวคิดและ
และมีความมุํงมั่นตํอผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น
คํานิยมความเป็น
3. ถํายทอดและปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ ทั้งในด๎านแนวคิด คํานิยม และ
ธรรมศาสตร์
คุณคําให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องและผู๎รํวมงาน
1. พัฒนาแนวคิดความเป็นธรรมศาสตร์จนสามารถแสดงพฤติกรรมความเป็น
ระดับ 5
ธรรมศาสตร์ในลักษณะเฉพาะของตนเอง
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 2. มีพฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงความเป็นธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นตัวอยํางที่ดี
และเป็นตัวอยํางที่ดีในการ 3. แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ตํอ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
แสดงออกถึง
การเมือง และสาธารณะ โดยไมํคํานึงถึงผลกระทบที่ตนเองจะได๎รับ
ความเป็นธรรมศาสตร์

อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : การมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ ( Achievement Orientation) Code : CC2
คาจากัดความ :
ความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให๎ดีที่สุด
เพื่อให๎เกิดผลสําเร็จของงานที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน ซึ่งทําให๎เกิดการพัฒนา
งานอยํางตํอเนื่อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอภารกิจของหนํวยงานหรือองค์กร
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. สอบถามและขวนขวายที่ จ ะศึ ก ษาหาข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให๎
แสดงออกวําใฝุรู๎และมีความ
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง
พยายามในการทํางานให๎ดี 2. มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตํอเวลาในการทํางาน
3. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสํงงานได๎ตามกําหนดเวลา
4. มีความกระตือรือร๎นและแสดงออกถึงความต๎องการในการปรับปรุงงาน
5. ให๎ดีขึ้น
ระดับ 2
1. กําหนดมาตรฐาน หรือเปูาหมาย ในการทํางานเพื่อให๎ได๎ผลงานตามมาตรฐาน
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. วางแผนการทํางานอยํางเป็นระบบ รอบคอบ รัดกุม พยายามทํางานให๎
ที่ 1 และสามารถทํางานให๎
ถูกต๎องตามขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีการที่กําหนดไว๎
ได๎ผลงานตามเปูาหมายที่ 3. สามารถทํางานให๎ได๎ผลงานตามมาตรฐานหรือเปูาหมายที่กําหนดไว๎
กําหนดไว๎
4. มีการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเอง วําได๎มาตรฐานและสอดคล๎อง
กับเปูาหมายหรือไมํ
ระดับ 3
1. เสียสละ อุทิศเวลาให๎แกํราชการ ทํางานโดยมุํงเน๎นผลงานเป็นหลัก
แสดงสมรรถนะในระดับ 2 2. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละค๎ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทํ า งาน
และสามารถให๎ข๎อคิดเห็นใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให๎ดีขึ้น
การปรับปรุง
3. เสนอข๎อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแกํเพื่อนรํว มงาน เพื่อให๎ การทํางาน
และพัฒนางานได๎
ได๎มีประสิทธิภาพกวําเดิม หรือผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น

อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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ความหมายของระดับ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับ 3
และสามารถพัฒนาวิธีการ
ทํางานเพื่อให๎ได๎ผลงาน
ที่โดดเดํน
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับ 4
และ สามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็น
เลิศของหนํวยงานได๎

1.
2.
3.
1.
2.
3.

คาอธิบายพฤติกรรม
พยายามทํางานโดยมีการกําหนดมาตรฐานของงานที่รับผิดชอบให๎สู งขึ้นกวํา
มาตรฐาน
พัฒนาระบบ ขั้นตอน หรือวิธีการทํางาน เพื่อให๎ได๎ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด
เป็ น ตั ว อยํ า งที่ ดี ใ นด๎ า นการพั ฒ นางาน และสามารถให๎ คํ า แนะนํ า
แกํผู๎ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข๎องได๎
สามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อให๎สามารถสร๎างผลงานที่เป็นเลิศตาม
พันธกิจ/ภารกิจของหนํวยงาน
สามารถบริหารจัดการเพื่อให๎เกิดผลงานที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอ
ภารกิจของหนํวยงานตามที่ได๎วางแผนไว๎
สามารถตั ด สิ น ใจ โดยการคํ า นวณผลได๎ ผ ลเสี ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การให๎ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดตํอสํวนรวมและตามภารกิจของหนํวยงาน

อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก(Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skill)
Code : CC3
คาจากัดความ : ความสามารถในการสื่อสารด๎วยวาจา ด๎วยลายลักษณ์อักษร
โดยมีเนื้อหากระชับ ชัดเจน ครบถ๎วน เหมาะสมกับกาลเทศะและการเลือกใช๎
ชํองทางที่เหมาะสม เพื่อให๎ผู๎อื่นรับทราบในเนื้อหาที่ตรงกับที่ต๎องการสื่อสารและ
ทันเวลา เพื่อให๎งานดําเนินไปอยํางราบรื่น
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. สบตากับคูํสนทนาและรับฟังด๎วยความตั้งใจ และสอบถามคูํสนทนาจนกวําจับ
เรียนรู๎และมีความเข๎าใจ
ประเด็นของการสนทนาได๎
แนวทางการสื่อสาร
2. อํานคําสั่ง นโยบาย กฎระเบียบ ข๎อบังคับ และเอกสารการปฏิบัติงานอยําง
ตั้งใจ ทําความเข๎าใจกับเอกสารที่อําน
3. ชี้แจงข๎อมูลรายละเอียดที่ถูกต๎องและชัดเจนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบแกํผู๎อื่น
ระดับ 2
1. จับประเด็นและสรุปสาระสําคัญจากการฟังหรือการอํานได๎อยํางถูกต๎อง
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. ตอบข๎อซักถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและตรงประเด็น
ที่ 1 และสามารถสื่อสาร 3. เขียนบันทึกหรือรายงานเพื่อสื่อสารในเรื่องที่ตนรับผิดชอบที่ไมํซับซ๎อนได๎อยําง
ขั้นพื้นฐานอยํางเหมาะสม
ถูกต๎อง ชัดเจน ครบถ๎วน
ระดับ 3
1. เขียนหนังสือราชการหรือเอกสารทางวิชาการที่นําเสนอประเด็นตํางๆ
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่คํอนข๎างยุํงยาก ซับซ๎อน ได๎อยํางชัดเจนและตรงประเด็น
ที่ 2 และนํามาประยุกต์ใช๎ 2. นํานโยบาย แนวคิดและข๎อมูลขําวสารที่ต๎องใช๎ในการปฏิบัติงานมาถํายทอด
อยํางเหมาะสม
ให๎แกํผู๎รํวมงาน/นักศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง และครบถ๎วนในประเด็นที่สําคัญ
3. นําเสนองานด๎วยวาจา ตลอดจนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมได๎อยํางเหมาะสม โดยผู๎อื่นสามารถเข๎าใจได๎ตรงประเด็น
ที่เสนอ
4. เลื อ กใช๎ ชํ อ งทางการสื่ อ สารที่เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หา ผู๎ รั บ สื่ อ และทั น เวลาที่
ต๎องการ
อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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ระดับ 4
1. เขียนหนังสือราชการ/เอกสารทางวิชาการ ในเรื่องที่มีเนื้อหาซับซ๎อนให๎เป็นที่
แสดงสมรรถนะในระดับ
เข๎าใจได๎อยํางครบถ๎วน และตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ 3 และแนะนํา สอนงาน 2. แนะนําให๎ผู๎รํวมงานเข๎าใจหลักเทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
ให๎แกํผู๎รํวมงานได๎
การนําไปปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผล
3. ถํ า ยทอดเทคนิ ค การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ/เอกสารทางวิ ช าการ และการ
นําเสนองานด๎วยวาจาที่มีประสิทธิภาพแกํผู๎รํวมงาน
สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมและทันเวลา
ระดับ 5
1. ปรับปรุงวิธีการสื่อสารและระบบงานที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานให๎มี
แสดงสมรรถนะในระดับ
ประสิทธิภาพ และสามารถใช๎ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่มีอยูํ
ที่ 4 และสามารถปรับปรุง 2. นําแนวคิด วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัยมาใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมี
ระบบ/วิธีการสื่อสารให๎มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได๎ 3. เสนอแนะนโยบายด๎านการสื่อสารในหนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพ
4. สํงเสริมให๎หนํวยงานมีระบบการสื่อสารที่ดีและเอื้ออํานวยตํอการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจอยํางสูงสุด
อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : การพัฒนาตนเอง (Self Development)
Code : CC4
คาจากัดความ : ความสามารถในการแสวงหาและสั่งสมข๎อมูลหรือองค์ความรู๎เพื่อ
นํ า มาใช๎ ใ นการพั ฒ นาตนเองจนมี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น และสามารถปฏิ บั ติ ง านให๎ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. แสดงออกวํา เห็ นความจํ าเป็ นและความสํ าคั ญของการแสวงหาและสร๎า งสม
ถือเป็นหน๎าที่ที่ต๎องพัฒนา
ความรู๎เพื่อการขยายโลกทัศน์ เชํน ติดตามข๎อมูลขําวสาร
ตนเอง
ตําง ๆ ในหนํวยงาน /องค์กร อยํางสม่ําเสมอ
2. กระตือรือร๎นและสนใจในการศึกษาหาข๎อมูล ความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ ใน
สาขาอาชีพของตน
3. ระบุจุดอํอนและจุดแข็งของตนเอง และประเด็นที่ควรจะต๎องปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อให๎ตนเองสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบได๎ดีขึ้น
ระดับ 2
1. มีการตั้งเปูาหมายให๎ตนเองมีความรู๎และทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. ติดตามข๎อมูล ขําวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหนํว ยงาน องค์กร และวงการ
ที่ 1 และพร๎อมที่จะ
วิชาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงานเกี่ยวข๎อง
พัฒนาตนเอง
3. รู๎จักวิธีการที่จะเสาะแสวงหาข๎อมูลและองค์ความรู๎ใหมํที่เป็นประโยชน์ตํอการ
เพื่อพัฒนางาน
พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในหน๎าที่จากแหลํงตําง ๆ
4. แลกเปลี่ยนข๎อมูลความรู๎กับเพื่อนรํวมงานภายใน/ภายนอกหนํวยงาน
ระดับ 3
1. เปิดรับความรู๎นอกกรอบความรู๎เดิม และศึกษาทําความเข๎าใจกับข๎อมูล หรือองค์
แสดงสมรรถนะในระดับ
ความรู๎ใหมํที่เสริมสร๎างการพัฒนาตนเอง และหรือเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน
ที่ 2 และนําองค์ความรู๎ 2. เลือกใช๎หรือประยุกต์วิทยาการหรือองค์ความรู๎ใหมํมาใช๎ในการพัฒนาตนเอง
มาประยุกต์ใช๎
3. นําองค์ความรู๎ใหมํมาประยุกต์รํวมกับประสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนางานหรือทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของตนเอง
4. ระบุข๎อดีและ/หรือผลข๎างเคียงจากการนําหรือประยุกต์องค์ความรู๎ใหมํมาใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
อยูํในระหวํางการปรับปรุง
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ความหมายของระดับ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ 3 และให๎คําแนะนํา
การพัฒนาตนเองแกํผู๎อื่น

1.
2.
3.

ระดับ 5
1.
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ 4 และบริหารจัดการให๎ 2.
บุคลากรในหนํวยงาน
สามารถ
3.
พัฒนาตนเองได๎

อยูํในระหวํางการปรับปรุง

คาอธิบายพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนข๎อมูลและองค์ความรู๎กับเครือขํายวิชาชีพหรือผู๎ที่อยูํในสายงานที่มี
ลักษณะคล๎ายคลึงกันได๎
พยายามจนสามารถทํางานที่มีระดับความยากและซับซ๎อนสูงขึ้นได๎ด๎วยตนเอง
เป็นตัวอยํางที่ดีในการพัฒนาตนเอง และสามารถให๎คําแนะนําในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองแกํผู๎ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข๎องกันได๎
สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎พัฒนาตนเองโดยการวางแผน
จัดวางระบบ และสิ่งอํานวยความสะดวกตําง ๆ
ดําเนินการให๎บุคลากรในหนํวยงานนําความรู๎และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เพื่อชํวยในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
เป็นวิทยากรของหนํวยงานในการถํายทอดความรู๎ เทคนิค วิธีการ
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองจนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให๎
มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น
ที่มา : พจนานุกรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
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การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
การที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารชุดใหมํ ซึ่งสํงผลตํอการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนว
ทางการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยแนวทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของอธิ ก ารบดี ที่ นํ า เสนอตํ อ
สภามหาวิทยาลัยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไมํทําหน๎าที่แตํเพียงแคํการผลิตบัณฑิต สร๎างงานวิจัย และงานวิชาการเทํานั้น หากแตํ
ทําหน๎าที่ในการ “สร๎างคน” ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ เพื่อไปสร๎างสรรค์
สิ่งใหมํ ๆ และดี ๆ ให๎กับประเทศและสังคมโลกจึงกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยไว๎วํา
“มหาวิทยาลัยแหํงการสร๎างผู๎นํารุํนใหมํเพื่อสังคมไทยและนานาชาติ”
“Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities”
นอกจากวิสัยทัศน์ (Vision) ที่เป็นเปูาหมายซึ่งมหาวิทยาลัยต๎องการบรรลุแล๎วยังได๎กําหนดกลยุทธ์
หลักๆ ที่มีความสําคัญเป็นพิเศษ หรือ Strategy Highlights และกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย Strategy
Management ภายใต๎พันธกิจ ที่มุํงเน๎น 4 ด๎าน เพื่อให๎ ประชาคมรํวมขับเคลื่อนการดําเนินงานให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ ดังนี้
2. Mission & Strategy Highlights
Mission
1. สร้างความโดดเด่น
ทางวิชาการ

Strategy Highlights
1. สร้างชื่อ Thammasat ให้กลายเป็น International Brand ที่รับรู๎โดย
ประชาคมนานาชาติวํา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัย
ของประชาชน ซึ่งมีห ลั กสู ตรและผลงานวิช าการที่ส ร๎างการเปลี่ ยนแปลงดีๆ ให๎
เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
2. พัฒนา 4 ศูนย์ของธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นและมีความแตกต่างกันที่
ชัดเจน
ทําพระจันทร์ : ผู๎นําสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
รังสิต : ผู๎นํานวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
พัทยา: ศูนย์วิชาการเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC
ลําปาง: ศูนย์วิชาการเพื่อท๎องถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียน
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Mission
Strategy Highlights
1. สร้ า งความโดดเด่ น ทาง 3. พลิกฟื้นความเป็นผู้นาด้านสังคมศาสตร์ผ่านศูนย์วิจัยสันติประชาธรรม
วิชาการ
ศูนย์คนรุํนใหมํศึกษา (Gen Next Studies) ‘ศูนย์ Startups Accelerator’
เพื่อความเป็นเลิศทางด๎านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4. ชูจุดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศด้าน
สุขศาสตร์
ผลั ก ดั น การสร๎ า งความเป็ น เลิ ศ ด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผํ า น
ศูนย์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหลักของประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0
และสร๎าง Cluster วิจัยเพื่อรองรับ5 อุตสาหกรรมหลัก
5. Four for Performance สร้าง 4 เส้นทางสายวิชาการ
โดยกําหนดสัดสํวน ‘สอน’ และ‘วิจัย’ ให๎ยืดหยุํนตามสมรรถนะของอาจารย์
6. ปักธงความเป็นเลิศด้านการวิจัยประยุกต์
ด๎ว ยการตั้ง Chaired Professorsจํ า นวน 10 ตํา แหนํง เพื่ อ ผลิ ต งานวิ จั ย
ตอบโจทย์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2. สร้างความร่วมมือเพื่อ
7. ให้คณะที่มีความพร้อมจัดทาหลักสูตร Double Degree
ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
8. ริเริ่ม Thammasat Fellowships เพื่อดึง Professors ชั้นนา
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมารํวมพัฒนางานวิจัยกับคณาจารย์
9. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆของประเทศ
ให๎มารํวมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆในสังคมรํวมกับธรรมศาสตร์
ผํานตําแหนํง ‘ธรรมศาสตราภิชาน’ ไมํน๎อยกวํา 10 ตําแหนํง
3. สร้าง Smart University 10. เดินหน้า SMART University
ด๎วยการยกเครื่องระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในทุกมิติเพื่อบรรลุ
เปูาหมายและพันธกิจ
11. ปรับโมเดลรายได้
ด๎วยการเพิ่มแหลํงรายได๎ให๎มีความหลากหลายเพื่อความยั่งยืน เชํน การระดมทุน
จากภาคธุรกิจศิษย์เกําแหลํงทุนวิจัยทั้งในและตํางประเทศรายได๎จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาผลตอบแทนจากการรํวมทุนกับธุรกิจ Startup
12. ปฏิรูประบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง Lean Organization
เชํน Non-core activities Outsourcing และ Central Service
Management
16

Mission
Strategy Highlights
4. สร้างทุนมนุษย์ทุกระดับ 13. สร้าง Flexible Employment
อย่างต่อเนื่อง
ให๎มี Joint Appointment และSecondment เพื่อให๎อาจารย์ทํางานได๎เต็ม
ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยได๎วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เป็นความท๎าทายที่มหาวิทยาลัยต๎องเผชิญโดยการ
ประมวลบริบ ทภายนอกที่เปลี่ยนแปลง จากการประเมินสภาพแวดล๎อมการพัฒ นาประเทศที่กําหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การเข๎ารํวมประชุมเครือขําย
การวางแผนอุดมศึกษา รวมทั้งทิศทางและนโยบายการศึกษาของประเทศ และทิศทางมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งใน
และตํางประเทศ เพื่อให๎การทบทวนแผนครั้งนี้สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทําให๎
มหาวิทยาลัยต๎องเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สําคัญๆ ดังนี้
1. การเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิตอล (Global Digital Transformation) ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ต๎องเตรียมบัณฑิตให๎พร๎อมและตรงตามความต๎องการของนายจ๎าง และองค์กรรูปแบบใหมํการประกอบการ
รูปแบบใหมํ ๆ อาชีพใหมํ ๆและบัณฑิตต๎องมีวิธีคิดและการเรียนรู๎รูปแบบใหมํ
2. ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม (Higher Diversity) เนื่องจากความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒ นธรรมทั้งในการดํารงชีวิต การเรียนรู๎ และการทํา งานรํว มกัน ภาษา ความสนใจทักษะ
ความสามารถทําให๎มหาวิทยาลัยต๎องปรับไปสูํ Inclusive Education
3. โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป (Changing Demography) มหาวิทยาลัยต๎องตอบโจทย์
ความต๎ อ งการเรี ย นรู๎ ข องผู๎ เ รี ย นที่ แ ตกตํ า งกั น กลุํ ม ประชากรที่ แ ตกตํ า งกั น ในแตํ ล ะเจนเนอเรชั่ น ทั้ ง
Baby Boomer Gen X Gen Yและ Gen Z และเนื่องจากในอนาคตนักศึกษามีแนวโน๎มลดลง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต๎องเปลี่ยนบทบาทเป็นสถาบันวิจัย ฝึกอบรม และให๎คําปรึกษามากขึ้น
4. การศึกษาข้ามพรมแดน (Borderless Education) มหาวิทยาลัยตอบสนองความต๎องการ
ทางวิ ช าการแกํ สั ง คมทั้ ง การเรี ย นรู๎ ใ นห๎ อ งเรี ย น นอกห๎ อ งเรี ย น ออนไลน์ ข๎ า มคณะข๎ า มศู น ย์
ข๎ามสถาบันการศึกษา ข๎ามประเทศข๎ามศาสตร์ Learning anywhere anytime
5. ทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายการศึกษาของไทย ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถ
ปฏิบัติได๎จริงทั้งระหวํางศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต

17

6. ทักษะที่จาเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ มีความสามารถรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ประมวลผล มีการเข๎าใจเชิงลึก มีความคิดที่แปลกใหมํและความคิดเชิงประยุกต์
มีความสามารถในการออกแบบงาน มีความฉลาดในการเข๎าสังคม และมีความเข๎าใจสื่อยุคใหมํ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให๎มหาวิทยาลัยมีความพร๎อมตํอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ สามารถขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานให๎ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ด๎ นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ปรัชญา

“.... มหาวิทยาลัยยํอมอุปมาประดุจบํอน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผู๎สมัคร
แสวงหา ความรู๎อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได๎ ตามหลักแหํงเสรีภาพของ
การศึกษา....”
"...A university is, figuratively, an oasis that quenches the thirst of those
who are in pursuit of knowledge. The opportunity to acquire higher
education rightly belongs to every citizen under the principle of
freedom of education..."

2. ปณิธาน

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”
"THAMMASAT FOR THE PEOPLE"

3. วิสัยทัศน์

“สร๎างผู๎นํา ด๎วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก”
"Leadership through World-Class Education and Research"

4. พันธกิจ

1. จัดการศึกษา เผยแพรํความรู๎ สํงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร๎างงานวิจัย และองค์ความรู๎
3. ให๎บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกํสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา สํงเสริมและพัฒนา
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
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“เป็นเลิศ เป็นธรรม รํวมนําสังคม”1

5. ค่านิยมองค์กร

"Excellence, Morality, and Social Engagement"
6. เปูาหมายเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยที่มุํงเน๎นความเป็นนานาชาติ
2. มุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย
3. มุํงเน๎นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ
7. ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ
3 สร้าง : สร๎างบัณฑิต สร๎างสรรค์งานวิจัย สร๎างความเป็นนานาชาติและเครือขํายความ
รํวมมือ
2 มุ่ง : มุํงเน๎น “การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”ที่ให๎บริการวิชาการและบริการ
สุขภาพมุํงสูํความมั่นคงและยั่งยืน
8. ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปูาประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
“Transforming you into GREATS”
เปูาประสงค์ : สร๎างบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะ GREATS
มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา
ด๎ ว ยกระบวนการเรี ย นรู๎ ต ามแนวทาง
Active Learning และปลูกฝังทักษะการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต

1

เป็ นเลิศ

กลยุทธ์
1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาผู๎สอนสูํการเป็นผู๎นําการเรียนรู๎
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ สูํการปฏิบัติได๎จริง
สร๎างสรรค์เป็น มีเปูาหมาย และมุํงประโยชน์
สํวนรวม
1.4 พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ส ร๎ า ง ค น พั น ธุ์ GREATS
/Entrepreneur & Startup
1.5 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม

หมายถึง มีผลการดาเนินงานตามภารกิจของสาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั บริ การวิชาการแก่สงั คมที่เป็ นเลิศ

หมายถึง ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นธรรม ส่ งเสริ มความเป็ นธรรมในสังคม เป็ นมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงข้าง
ประชาชนและพิทกั ษ์ประโยชน์ให้กบั ประชาชน
ร่ วมนาสังคม หมายถึง การเป็ นที่พ่ งึ ของสังคม โดยให้บริ การด้านวิชาการในรู ปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ และการมีบทบาทในการหาทางออกให้กบั สังคมไทยในเรื่ องหลักๆ ที่สาคัญ โดยการร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ
เป็ นธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปูาประสงค์
กลยุทธ์
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ 2.1 สํ ง เสริ ม การผลิ ต ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
งานสร๎างสรรค์ที่สอดคล๎องกับนโยบายชาติและ
“Innovating research for Impact”
จุดเดํนของมหาวิทยาลัย
เปู า ประสงค์ : ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี 2.2 สํงเสริมการรํวมทุนวิจัยกับหนํวยงานภายนอก
คุ ณ ภาพระดั บ มาตรฐานสากล และ
(Matching Fund)
นํ า ไปใช๎ ป ระโยชน์ อ ยํ า งบู ร ณาการและ 2.3 สํ ง เสริ ม การเผยแพรํ แ ละการประกวด
ยั่งยืน
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูํระดับนานาชาติ
2.4 สร๎างเครือขํายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสร๎างบรรยากาศใน
การทํางานวิจัย
2.6 สํงเสริมให๎เกิดการตํอยอดงานวิจัย/นวัตกรรม
เพื่อให๎เกิด Startup โดยเฉพาะที่เป็น Social
Business ที่ชํวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3. สร้ า งความเป็น นานาชาติ และเครื อข่า ยความ 3.1 สร๎างความรํวมมือกับองค์กร /เครือขํายภายใน
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ส อ ด ค ล๎ อ ง
“Going for great together”
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยมุํ ง เน๎ น กลุํ ม ประเทศ
เปูาประสงค์ : ผลักดันให๎เกิดการสร๎างความรํวมมือทาง
อาเซียนและเอเชียตะวันออก
วิชาการ การสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตร์สูํสากล
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนํวยงานและระดับบุคคล 3.3 สร๎างบทบาทธรรมศาสตร์ในเวทีนานาชาติ
3.4 สรรหานั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากรตํ า งชาติ เ ชิ ง รุ ก
(Proactive recruiting)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปูาประสงค์
4. มุ่งเน้น การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่
ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
“World Class services for The People”
เปูาประสงค์ 1. เพื่อให๎บริการวิชาการที่หลากหลาย
ด๎วยคุณภาพแกํชุมชนและสังคม
2. เพื่อให๎บริการที่เป็นเลิศด๎านการ
รักษาพยาบาลการฟื้นฟู ปูองกัน และการสร๎างเสริม
สุขภาพแกํประชาชน ด๎วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่
ทันสมัย
“Best Sustainable and Smart University”
เปูาประสงค์ : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากร
ให๎พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืน

ที่มา :

กลยุทธ์
4.1 บริการความรู๎สูํการพัฒนาสังคม
4.2 พัฒนาระบบการให๎บริการ
4.3 ผลักดันให๎เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ
4.4 พั ฒ นาสภาพแวดล๎ อ มทางกายภาพในการ
ให๎บริการวิชาการและบริการสุขภาพ
4.5 ประชาสัมพันธ์สูํสังคม/สากล

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
5.2พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.3 เพิ่มรายได๎-ลดต๎นทุน
5.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดล๎อม “SMART
UNIVERSITY”
5.5 พัฒนาสูํการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
5.6 สํงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(http://planning.tu.ac.th/uploads/planning/pdf/plan/09102561/03_3102561.pdf)
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เปูาหมายและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
เปูาหมายที่ 1 Groom Greats Graduates & Startups
การสร๎ างคน รวมถึงการสร๎ างบัณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ให๎ มีคุณสมบัติ GREATS
กลําวคือ การมี Global Mindset การมีความรับผิดชอบตํอสังคม การมีความสามารถในการสื่อสาร การมี
ความสามารถในการใช๎ศิลปะ การมีความสามารถในการทํางานเป็นที ม และสุดท๎ายคือ การมี Spirit of TU
(การเคารพตํอสํวนรวม การทํางานเพื่อประชาชน) เน๎นการดูแล Startups 6 มาตรการ ดังนี้
1.1 TCTC (Pre-Test) ทดสอบสมรรถนะ GREAT
นักศึกษาที่เข๎ามาศึกษาใน มธ.จะผํานการทดสอบที่เรียกวํา Pre-Test โดย มธ. มีศูนย์ทดสอบ
เรียกวํา TCTC เพื่อให๎ทราบวํานักศึกษามีความเข๎มข๎นในคุณลักษณะใดของ GREAT และเข๎าสูํกระบวนการทํา
ให๎นักศึกษามีความเข๎มแข็งมากขึ้น
1.2 Entrepreneurship & Startup Curriculum
การสร๎างผู๎ประกอบการ (Entrepreneurship) ให๎กับ Startups เพื่อที่จะทําให๎นักศึกษามธ.
ทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นผู๎ประกอบการ โดยการสร๎างหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน มีแนวคิดที่
จะจัดให๎มี Minor Entrepreneurship โดยให๎มีการศึกษาทั้งหมด 8 รายวิชา จํานวน 24 หนํวยกิต เพื่อสร๎าง
ให๎นักศึกษามีมโนทัศน์ (Mindset) ของความเป็น Startups ตั้งเปูาหมายวําบุคคลที่ เข๎ามาสูํความเป็น
Startups ปีละ1,000 คน กําหนดเปูาหมายที่จะประสบความสําเร็จคือ 1-3%
1.3 Co- Working Space
การสร๎างพื้นที่ให๎มีการทํางานรํวมกัน มีการลงทุนสร๎าง Co-Working Space ทั้ง 4 ศูนย์
การศึ ก ษา และจะให๎ มี ก ารจั ด เสวนาโดยผู๎ ป ระกอบการหรื อ ศิ ษ ย์ เ กํ า ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในฐานะเป็ น
ผู๎ประกอบการ เดือนละ 2 ครั้งเกี่ยวกับเรื่อง Finance & Crowd Funding, Branding & Marketing,
Technology และLogistics
1.4 Pitching & Competition
การสร๎างเวทีเพื่อที่จะสร๎างให๎มีการ Pitching & Competition คือการกระตุ๎นให๎มีการจัดการ
แขํงขันตํางๆ โดยมีการจัดปีละ 2 ครั้ง (Mid-year Annual)
1.5 Networking
การสร๎างเครือขํายตําง ๆ เพื่อให๎เกิดการให๎คําปรึกษา(Mentor) หรือการดึงนักลงทุน หรือ
Venture Capital (VC) เข๎ามาสูํ มธ. เพื่อให๎นักศึกษาได๎นําแนวคิดไปทําธุรกิจจริงได๎
1.6 TCTC (Post Test)
การ Post Test เพื่อให๎นักศึกษาได๎ประเมินตนเองอีกครั้งเกี่ยวกับทักษะ GREATS กํอนจบ
การศึกษา
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เปูาหมายที่ 2 Up International Ranking
การผลั กดัน เพื่อยกระดับ Ranking ในระดับนานาชาติของ มธ. ซึ่งในการจัด Ranking
ของตํางประเทศนั้น จะมองมิติที่สําคัญด๎วยกัน 5 มิติ ได๎แกํ
2.1 Academic Reputation
- สนั บ สนุ น ให๎ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ เ ข๎ า รํ ว มการแขํ ง ขั น ในเวที สํ า คั ญ ระดั บ นานาชาติ
(International Award)
- การจัด International Conference ในแตํละคณะหรือแตํละสายวิชา โดยจะทําการศึกษา
เพื่อให๎ทราบวําเวทีใดที่มีความสําคัญหรือได๎รับความนิยม นักศึกษาต๎องพยายามเข๎าไปสูํเวทีนั้นให๎ได๎ ดังนั้น
การที่จะเข๎าสูํเวทีดังกลําวได๎ จะต๎องศึกษากติกา และเมื่อเข๎าสูํเวทีดังกลําวได๎แล๎วจะสํงผลทําให๎ได๎รู๎จักกัน
และเป็นเพื่อนกัน ทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษางํายขึ้น
- QS Conversation มธ.จะจัดการสัมมนาโดยการเป็นเจ๎าภาพรํวมกับ QS ซึ่งในบางครั้งต๎องมี
ยุทธศาสตร์ในการทําให๎ QS มองวํา มธ.มีความกระตือรือร๎น มีผลงาน และมีความสามารถ
- การทําให๎เกิด International Summer School & Intership ให๎มากยิ่งขึ้น หรือการฝึกงาน
ในระดับนานาชาติ ทั้งนักศึกษา มธ.และนักศึกษานานาชาติ พยายามทําให๎ Summer School เพิ่มมากขึ้น
เพื่อดึงนักศึกษาอาเซียนมาเรียนเพิ่มขึ้น
- การเป็นผู๎ริเริ่มในการสร๎างเครือขํายระดับ Global ให๎กับนักศึกษา โดยอาจผํานชํองทาง
UN หรือองค์กรระหวํางประเทศที่เข๎มแข็ง (Global Youth Network) เพื่อให๎นักศึกษามีความเชื่อมโยงกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลก
2.2 Employer Reputation
- Employer Relationship Plan ทุกคณะต๎องทําแผนเพื่อสร๎างความสัมพั นธ์กับภาคธุรกิจหรือ
นายจ๎าง เพื่อที่จะให๎ทราบวํานายจ๎างมีความต๎องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยํางไร หรือนักศึกษายังขาด
คุณสมบัติด๎านใด และนักศึกษาที่เข๎าสูํบริษัทมีปัญหาหรือไมํ อยํางไร
- Top 10-20 Employers by Faculty แตํละคณะต๎องมีนายจ๎างที่จะต๎องสร๎างความสัม พันธ์
ด๎วย จํานวน 10-20 ราย หรือมากกวํานั้น เพื่อจะได๎ดูแลกันและมีการเยี่ยมเยือนกันอยํางสม่ําเสมอ
- International Employers พยายามผลักดันให๎นักศึกษา มธ.ไปทํางานในตํางประเทศ
- Annual Career Day โดยจัดให๎มี Job Fair ทําให๎นักศึกษารู๎วํานายจ๎างอยูํที่ใดและมีความ
ต๎องการอยํางไร เป็นชํองทางให๎พูดคุยกับนายจ๎าง
- มีการจัด Annual TU Showcase เพื่อแสดงให๎เห็นวํานักศึกษามีผลงานอะไร ให๎เห็นถึง
ศักยภาพของนักศึกษา ดึงนายจ๎างและผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
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2.3 Research & Citation
- กําหนดให๎มี TU Fellowship และ Chaired Professors ซึ่งได๎มีการพูดคุยกับภาคเอกชนใน
การเข๎ามาสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่อง Chaired Professors เพื่อให๎ภาคเอกชนให๎การสนับสนุนทางด๎านการเงิน
- Fast Track Research Grants เพื่อให๎อาจารย์นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยูํใน
ฐานข๎อมูล Scopus และสามารถนําผลงานมาขอรับทุนกับทางมธ. ตามหลักเกณฑ์เงินสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
- Top-tier Publication Award พยายามผลักดันวารสาร มธ. ให๎เข๎าไปอยูํในฐานข๎อมูล
Scopus ให๎ได๎อยํางน๎อย 2 ชื่อวารสาร ภายในเวลาไมํเกินหนึ่งปีครึ่ง
- International Partners หามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเข๎ามาเป็น Partners โดยมอง
มหาวิทยาลัยทาง UC หรือ University of California ทั้งหลายซึ่งมีสาขาอยูํด๎วยกัน 10 แหํง
2.4 Industry Income
- External Applied-research Grants การดึงดูดภาคเอกชนให๎เข๎ามารํวมลงทุนและรํวมวิจัย
กับ มธ.ให๎มากที่สุดโดยใช๎ Model ของประเทศเกาหลี
- Corporate Partners
- Joint Inventions & Patents
- Huawei Technology Center ทําข๎อตกลงกับบริษัท Huawei ในการรํวมลงทุนในโครงการ
สร๎างพื้นฐานของ มธ.
- ดําเนินการในเรื่องของ TU Valley of Wellness ที่ศูนย์พัทยา สอดคล๎องกับนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องของ ECC (ECC PPP Projects) โดย มธ. จะดําเนินการทั้งเรื่องของการแพทย์ แพทย์แผนไทย
เป็นต๎นรวมถึงการวิจัยตํอยอดไปสูํนวัตกรรมของ Product ตํางๆ
2.5 International Students & Professors
- การรับสมัครเชิงรุก (Proactive Recruitment) ในการคัดเลือกนักศึกษา ผํานตัวแทนหรือ
สถานทูต หรือการสร๎าง International University Fair เพื่อดังดูดบุคคลเหลํานี้ให๎เข๎ามาสูํ มธ.
เปูาหมายที่ 3 การ Transform Thammasat
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ มธ. โดยทําการปรับโฉม มธ.ในเรื่องหลักๆ 4 เรื่อง
3.1 Digital Transformation
- Wireless Infrastructure การวางแผนในเรื่องระบบโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหลายที่ มธ.จะลงทุน
- University-wide LMS มหาวิทยาลัยจะวางระบบโครงขํายไว๎ที่หน๎าคณะ ซึ่งแตํละคณะจะต๎อง
ทําการเชื่อมตํอระบบเหลํานี้เข๎าไปในคณะด๎ว ยตนเอง ทางคณะต๎องศึกษาสิ่ งที่จะดําเนินการตํอยอดเรื่อง
โครงสร๎างเครือขํายพื้นฐาน เชํน Application หรือการจัดการเรียนการสอน Online
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- Future Classroom Pilot ห๎องเรียนแหํงอนาคต หรือ ห๎องเรียน Active Learning
การติดตํอระหวํางอาจารย์กับนักศึกษาต๎องอยูํในระบบ Digital ทั้งหมดเพื่อลดการใช๎กระดาษ
3.2 Lean Structure & Process
- Reorganization มีการปรับโครงสร๎างองค์กร โดยคณะตํางๆ หลายคณะที่ดําเนินการจริงมี
ภารกิจ (Mission) ที่มีความคาบเกี่ยวกันหรือทับซ๎ อนกัน ควรจะต๎องผนวกคณะที่มีภารกิจใกล๎เคียงกันและมี
นักศึกษาไมํมากรวมเข๎าด๎วยกัน และจัดทําหลักสูตรตํางๆ ใหมํ ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช๎ปัจจุบัน
- การออกแบบกระบวนการ (Process Redesign)พิจารณาระบบบริหารตํางๆ ของ มธ. สํวนใด
สามารถใช๎เทคโนโลยีได๎ และสํวนใดที่มีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎บุคลากร
- การเปิดใช๎งานแบบดิจิตอล (Digital Enabled)
- มี Service Level Agreement (SLA)โดยมีการทํา SLA ของฝุายการคลังเพื่อกําหนด
ระยะเวลาในการบริการในแตํละเรื่อง
3.3 SMART Management
- ทําให๎ มธ. มีความเป็น Smart University ได๎แกํ เรื่อง Solar Energy, มอเตอร์ไซด์ EV ที่
ชารต์แบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์(ความเร็วไมํเกิน 40 กม./ชั่วโมง) , การ Reuse น้ํา
3.4 Corporate Governance
- CG Committee
- CG Code of Conduct
- Fixed Asset Fund Allocation กลําวคือ คณะตํางๆ จําเป็นต๎องมีกองทุนเพื่อการทดแทน
สินทรัพย์ถาวรที่ได๎มา โดยต๎องสะสมเงินให๎ได๎อยํางน๎อย 35% หากยังไมํถึง ก็ไมํสามารถนําเงินสะสมที่มีอยูํมา
ใช๎ได๎
- มธ.ต๎องมี Positive Net Income หรือรายได๎ในแตํละปีต๎องสูงกวําคําใช๎จํายซึ่งจะต๎องมีการ
กําหนดให๎เกิดความชัดเจนตํอไป การนําเอานวัตกรรมที่ผลิตได๎ไปจําหนํายทั่วโลกสํงผลให๎มหาวิทยาลัยมีรายได๎
เข๎ามามากกวําที่จะรอรายได๎จากคําหนํวยกิต
- Balanced Income Portfolio
- External Research Fund มธ.ต๎องพยายามหาเงินจากภายนอกเข๎ามาเป็นกองทุนวิจัยให๎มาก
ขึ้น ในการวัดเรื่อง Research ของ Time Higher Education Ranking ตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญ คือ เงินทุนวิจัย
จากภายนอกเข๎ามหาวิทยาลัยเป็นจํานวนเทําใด ต๎องกําหนดเป็นเกณฑ์ขึ้นมา
ที่มา : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง เปูาหมายและ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี)
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช๎ในการบริหารจัดการให๎โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยูํในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได๎ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมํคุ๎มคํา
ในการจัดการควบคุมหรือปูองกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหมํเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให๎อยูํในระดับที่องค์กรยอมรับได๎
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถํายโอนความ
เสี่ยงให๎ผู๎อื่นชํวยแบํงความรับผิดชอบไป
4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยูํในระดับสูงมากและหนํวยงาน
ไมํอาจยอมรับได๎ จึงต๎องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ย ง คื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล ความสู ญ เปลํ า หรื อ
เหตุการณ์ที่ไมํพึงประสงค์ หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่ไมํแนํนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและมีผลกระทบหรือทําให๎การดําเนินงานไมํประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
องค์กร ทั้งในด๎านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและตํอเนื่อง เพื่อชํวยให๎
องค์กรลดมูลเหตุของแตํล ะโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให๎ ระดับของความเสี ยหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูํในระดับที่องค์กรยอมรับได๎ ประเมินได๎ ควบคุมได๎ และตรวจสอบได๎อยํางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กรเป็นสําคัญ
ความเสี่ยงจาแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเสี่ยงทางด๎านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2) ความเสี่ยงทางด๎านการเงิน (Financial Risk : FR)
3) ความเสี่ยงทางด๎านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR)
4) ความเสี่ยงทางด๎านกฎหมาย และข๎อกําหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)
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ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต๎นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให๎ไมํบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว๎ โดยต๎องระบุได๎ด๎วยวําเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได๎อยํางไรและทําไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท๎จริง เพื่อจะได๎ วิเคราะห์และกําหนดมาตรการความเสี่ยง ใน
ภายหลังได๎อยํางถูกต๎อง
ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก
1) ปัจจัยภายนอก เชํน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เชํน กฎระเบียบ ข๎อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ๎าหน๎าที่ ระบบการ
ทํางาน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์
ความเสี่ยง
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได๎จากประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตํละปัจจัยเสี่ยงแบํงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น๎อย และน๎อยมาก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช๎ในการบริหารจัดการให๎โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยูํในระดับที่องค์กรยอมรับได๎
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมํคุ๎มคํา
ในการจัดการควบคุมหรือปูองกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหมํเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให๎อยูํในระดับที่องค์กรยอมรับได๎
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถํายโอนความ
เสี่ยงให๎ผู๎อื่นชํวยแบํงความรับผิดชอบไป
4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยูํในระดับสูงมากและหนํวยงาน
ไมํอาจยอมรับได๎ จึงต๎องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
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การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตําง ๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ ย ง
และทําให๎การดําเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบํงได๎ 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการปูองกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปูองกัน
ไมํให๎เกิดความเสี่ยง และข๎อผิดพลาดตั้งแตํแรก
2) การควบคุมเพื่อให๎ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อค๎นพบ
ข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล๎ว
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่สํงเสริมหรือกระตุ๎นให๎เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ
4) การควบคุมเพื่อการแก๎ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก๎ไข
ข๎ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ให๎ ถู ก ต๎ อ งหรื อ เพื่ อ หาวิ ธี ก ารแก๎ ไ ขไมํ ใ ห๎ เ กิ ด ข๎ อ ผิ ด พล าดซ้ํ า อี ก ในอนาคต
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
ระดับ
ความเสี่ยง

คาอธิบายความเสี่ยง

9

นศ. ไมํได๎รับการพัฒนา
ด๎านEntrepreneur และ
Digital Skills อยํางทั่วถึง
ทุกคณะ

20

อาจารย์ใช๎การสอนแบบ
บรรยายตามระบบเดิม
เนื่องจากยังขาดทักษะ
การสอนแบบ Active
Learning และไมํเห็น
ประโยชน์ของการสอน
แบบ Active Learning

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม(กิจกรรม
บริหารความเสี่ยง)

มีการจัดโครงการพัฒนา
Entrepreneur และ Digital
Skills ทุกภาคการศึกษา
(เปูาหมายในแผนกลยุทธ์ คือ
1 วิชาตํอปี)
การมีระบบ Learning
Management System
(LMS)

1. เพิ่มจํานวนโครงการพัฒนาให๎
คลอบคลุมทุกคณะ
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎ นศ.
ได๎ทราบอยํางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
1. สํงเสริมการใช๎ระบบ Learning
Management System (LMS)
ให๎ได๎ใช๎ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. ให๎รางวัลกัมมันตสิกขาจารย์
3. การทํากรอบมาตรฐาน PSF
4. จัดนิทรรศการ TU Gen Next
เพื่อนําเสนอให๎เห็นประโยชน์ของ
Active Learning

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

KPI
วัดความสาเร็จของ
มาตรการ
จํานวน นศ. ที่ได๎รับ
การพัฒนาด๎าน
Entrepreneur และ
Digital Skills

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1. มีจํานวนหัวข๎อ
การอบรมเพิ่มขึ้น
2. มีการใช๎ระบบ
อบรมทางออนไลน์
3. มีการให๎รางวัล
active learning
4. มีจํานวนห๎องเรียน
แบบ smart
classroom เพิ่มขึ้น

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
15

คาอธิบายความเสี่ยง
คุณภาพหลักสูตรไมํ
เป็นไปตามความต๎องการ
ของตลาด/การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม(กิจกรรม
บริหารความเสี่ยง)

1. มีการจัดโครงการพัฒนา
Entrepreneur และ Digital
Skills ทุกภาคการศึกษา
2. มีอนุกรรมการวิชาการ
3.มีเกณฑ์อนุมัติการเปิดปิด
หลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา

1. ฝุายวิชาการจัดทําข๎อมูล
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มี
ผลกระทบตํอคุณภาพหลักสูตร
และสื่อสารให๎คณะพิจารณาใน
การออกแบบและทบทวน
หลักสูตร
2. กําหนดให๎มีการทบทวน
กระบวนการ/ข๎อกําหนด
การออกแบบหลักสูตร และ
การวัดผลหลักสูตร (OBE) ทุกปี
และนํามาบังคับใช๎

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ

KPI
วัดความสาเร็จของ
มาตรการ
มีกระบวนการ/
ข๎อกําหนดการ
ออกแบบหลักสูตร
และการวัดผล
หลักสูตร ที่ประกาศใช๎
และได๎นํามาใช๎

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
ระดับ
ความ
เสี่ยง
10

คาอธิบายความเสี่ยง
จํานวนผลงานวิจัยหรือ
ผู๎ทําวิจัยไมํเพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่แล้ว
1. การสํงเสริมและสนับสนุน
เงินทุน พร๎อมสร๎างบรรยากาศ
ที่เอื้อตํอการทําวิจัย
2. การกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ที่ต๎องทําวิจัย

มาตรการเพิ่มเติม
1. เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย เชํน
เงินรางวัล
2. ใช๎ผลงานด๎านการวิจัยพิจารณา
ประกอบความดีความชอบ
3. สํงเสริมการทํา Project วิจัย นศ.
ป.ตรีในหลักสูตร
4. การเลือก Track ทําวิจัย ปลอด
การสอนได๎
5. Chained Chair Professor
6. สํงเสริมการรวมกลุํมวิจัย เพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุํนใหมํ
7. จัด Camp เขียนผลงานวิจัยชํวง
ปิดเทอม

KPI วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ของมาตรการ
ฝุายวิจัยและ ร๎อยละของอาจารย์ที่
นวัตกรรม มีผลงานวิจัย

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

31

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

10

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่แล้ว

การถูกละเมิดด๎านวิจัย 1. มีระเบียบและการคุ๎มครอง
และนวัตกรรม
งานวิจัย
2. มีโปรแกรมตรวจสอบ
การละเมิดด๎านวิจัย
3. มีจรรยาบรรณอาจารย์
คุณภาพงานวิจัย/
นวัตกรรมไมํกํอให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาตํอ
สังคมไทยและสังคม
โลก

มาตรการเพิ่มเติม
1. กําหนดจรรยาบรรณหรือหลักเกณฑ์
การรับงานวิจัย
การเผยแพรํงานวิจัย
2. กําหนดระบบงาน ขั้นตอนการคุ๎มครอง
สิทธิ์ ละเมิดสิทธิ์
1. กําหนดทิศทาง/theme และสื่อสาร
นโยบายการวิจัยให๎ตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตํอสังคมไทย
และสังคมโลก
2. สํงเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนา
สังคมไทยและสังคมโลก เป็นกรณีพิเศษ
3. สํงเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับโลกเป็น
กรณีพิเศษ
4. จัดสัมมนากําหนดหัวข๎อเทคนิคการขอ
ทุนการวิจัย

ระยะเวลาเริ่ม
KPI วัดความสาเร็จ ดาเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ
ของมาตรการ
สิ้นสุด
ดาเนินการ
ฝุายวิจัยและ จํานวนการถูกละเมิด 1 ต.ค. 61 –
นวัตกรรม ด๎านวิจัย
30 ก.ย. 62

ฝุายวิจัยและ จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม นวัตกรรมที่พัฒนาที่
พัฒนาสังคมไทยและ
โลก

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาเริ่ม
KPI วัดความสาเร็จ ดาเนินการและ
ของมาตรการ
สิ้นสุด
ดาเนินการ

การตีพิมพ์ และการประกวด การทําวิจัย/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคม
โลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

คาอธิบายความเสี่ยง
การได๎รับความรํวมมือ
จากชุมชน/หนํวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ศูนย์ลําปางมีน๎อย

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
แล้ว
1. โครงการพัฒนาชุมชนต๎นแบบ
2 .โครงการพัฒนาผู๎สูงอายุ (ห๎องเรียน
ผู๎สูงอายุ)
3. เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ในด๎านที่
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
4. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. นํานักศึกษาลงชุมชน วิชา มธ.100/
วิชาอื่นๆ ของคณะ เชํน น.461 หลัก
วิชาชีพ
นักกฎหมาย
6. เข๎ารํวมกิจกรรมและจัดทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด เชํน งาน
ประกวดกระทง
7. ทํากิจกรรมวันเด็ก

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชาสัมพันธ์การให๎บริการและ
โครงการของมหาวิทยาลัย/รํวมงาน
ของจังหวัด/ท๎องถิ่นให๎มากขึ้น
2. เชิญชวนหนํวยงาน/ชุมชนรํวมงาน
มหาวิทยาลัยให๎มากขึ้น
3. จัดโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคมให๎หนํวยงานภายนอกให๎มาก
ขึ้น
4. จัดประชุม มธ. ศูนย์ลําปางรํวมกับ
หนํวยงานท๎องถิ่นเพื่อ
รับฟังความต๎องการ/ความคาดหวัง/
ทิศทางการพัฒนาของชุมชน/ทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปี
5. ผู๎บริหารมีบทบาทในการรํวม
วางแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น

ฝุายบริหาร
ศูนย์ลําปาง

KPI
วัดความสาเร็จ
ของมาตรการ
ร๎อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมความ
รํวมมือกับชุมชน/
หนํวยงาน
ภายนอก มธ.ศูนย์
ลําปาง

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุด
ดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
คาอธิบายความเสี่ยง
ความเสี่ยง
มีอยู่แล้ว
8. รํ ว ม พิ ธี ที่ ห นํ ว ย ง า น
ภายนอกร๎องขอหรือเชิญมา
9. ประสานขอความรํ ว มมื อ
จากหนํวยงาน/ชุมชน
10. เป็ น ที่ ปรึกษา/กรรมการ
ให๎กับจังหวัดลําปาง เพื่อเพิ่ม
บทบาทการเข๎ าไปชํ ว ยเหลื อ
งานระดับจังหวัด

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

KPI วัดความสาเร็จ
ของมาตรการ

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ

และเข๎าไปรํวมกิจกรรมโดยตรง
กับหนํวยงานตํางๆ ของจังหวัด
6.จั ด ทํ า แผนการสร๎ า งความ
รํวมมือกับหนํวยงาน/ชุมชน
7.สร๎างเครือขําย
8.จั ด นิ ท รรศการแสดงผลงาน
และเชิญชวนคนมาเข๎ารํว มชม
ผลงาน
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ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
คาอธิบายความเสี่ยง
ความเสี่ยง
มีอยู่แล้ว
9

Ranking
ของมหาวิทยาลัย
ไมํบ รรลุ เปู าหมาย ทํ า
ให๎เกิดความรํวมมือกับ
ตํางประเทศได๎ยาก

1. มีคณะกรรมการ Ranking
2. มีการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากหนํ วยงานตําง ๆ ภายใน
มธ. เพื่ อ สํ ง หนํ ว ยงานจั ด
อันดับ
3. มี ก ารสํ ง ผู๎ บ ริ ห ารเข๎ า รํ ว ม
กิ จ กรรมกั บ หนํ ว ยงานจั ด
อั น ดั บ เพื่ อ สร๎ า งเครื อ ขํ า ย
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ม.ใน
ตํางประเทศ

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

1 . จั ด ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ 1. คณะกรรมการ
การประชาสั มพันธ์ มธ. ในสื่ อ Ranking
ประชาสัมพันธ์ของ QS
2. ฝุายพัฒนาคุณภาพ
2. เสนอวาระเรื่อ งการจัด เก็ บ
ข๎ อ มู ล เพื่ อ ตอบหนํ ว ยงานจั ด
อันดับในที่ประชุม กบม. เพื่อให๎
ผู๎บริหารเห็นความสําคัญในเรื่อง
นี้มากขึ้น
3. ปรั บ แนวทางการจั ด เก็ บ
ข๎อมูลเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วน
มากขึ้น
4. หาแนวทางในการเพิ่มผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข๎อมูล
Scopus มากขึ้น

KPI วัด
ความสาเร็จของ
มาตรการ

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ

ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มี
ผลดีขึ้น

1 ต.ค.61 30 ก.ย.62
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
คาอธิบายความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ที่มีอยู่แล้ว
12

หนํวยงานที่ให๎บริการ
วิชาการยังไมํตั้งเปูา
การได๎รับรอง
มาตรฐานสากล

-

มาตรการเพิ่มเติม
กําหนดเป็นนโยบาย/มาตรฐาน
สํงเสริม

ผู้รับผิดชอบ

KPI

ฝุายวิชาการ

จํานวนการได๎รับการ
ยอมรับ/การรับรอง
หนํวยบริการวิชาการ
ในระดับสากล

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการจัดการที่ทันสมัย
ระดับ
ความเสี่ยง
20

คาอธิบายความเสี่ยง
บุคลากรไมํให๎ความ
รํวมมือในการทํางาน/
กิจกรรม

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว
1. จัดอบรมให๎ความรู๎
2 .มอบหมายงานตาม
ภาระหน๎าที่
3. ประเมิน
4. สร๎างขวัญและกําลังใจ

มาตรการเพิ่มเติม
1. จัดบุคลากรให๎เหมาะสมกับ
ตําแหนํงงาน
2. สร๎างระบบการทํางานเพื่อให๎
เห็นความสําคัญและประโยชน์
ของการทํางานรํวมกัน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความ
สามัคคี ความรํวมมือในการ
ทํางาน
4. สร๎างทีมงานที่เข๎มแข็งโดย
พิจารณาบุคคลที่มีความรู๎
ความสามารถเพื่อเป็นหลักใน
การทํางานรํวมกันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
1. ฝุายบริหารศูนย์
รังสิต
2. ฝุายบริหารศูนย์
ทําพระจันทร์

KPI
ร๎อยละของจํานวน
บุคลากรที่เข๎ารํวม
โครงการ/ให๎ความ
รํวมมือ

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
25

คาอธิบายความเสี่ยง
บุคลากรยึดติดกับกรอบ
การทํางานแบบเดิม ไมํ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว
1. จัดอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการพัฒนางาน
และแนวความคิดใหมํใน
การทํางาน
2. ชี้แจงถึงประโยชน์ที่
ได๎รับตํอสํวนรวม

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

KPI

1. สร๎างผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent)
2. ปรับเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
3. ระดมความคิดเห็นเพื่อให๎
บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
พิจารณาและตัดสินใจ
4. จัดให๎มีการถํายทอด
ประสบการณ์หรือองค์ความรู๎เพื่อ
สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
5. สื่อสารเพื่อให๎เกิดความรู๎
ความเข๎าใจภายใต๎ข๎อมูลที่ชัดเจน
6. จัดประกวดโครงการพัฒนา
งาน

1. ฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
2. ฝุายบริหารศูนย์
ทําพระจันทร์
3. ฝุายพัฒนาคุณภาพ

1.ร๎อยละของโครงการ
ที่สําเร็จตามเปูาหมาย
2. ร๎อยละความพึง
พอใจของบุคลากรกับ
กระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. จํานวนโครงการ
พัฒนางานที่ได๎รับ
รางวัลจากการ
ประกวด

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
12

16

20
20

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

KPI

การดําเนินการด๎านบริหาร ปรับปรุงระเบียบด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์ลําช๎า
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
เสี่ยงตํอการถูกฟูองร๎อง
ความเกีย่ วข๎องกัน
อยํางเป็นระบบ
ไมํสามารถดําเนินการตาม
แผนบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่วางไว๎ได๎ตาม
เปูาหมาย
การทํางานแยกสํวน ไมํ
1. มีคณะกรรมการ
สามารถเชื่อมโยงกัน
2. มีการประชุม

ปรับปรุงกระบวนงาน
กําหนด SLA และนํา
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวย

ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร๎อยละของการ
ดําเนินการที่ทําได๎
ตาม SLA

กําหนดมาตรการและ
ผู๎รับผิดชอบ

ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร๎อยละการ
ดําเนินงานได๎ตาม
แผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝุายพัฒนาคุณภาพ
ความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ

ผู๎บริหารไมํให๎ความสําคัญ 1. แจ๎งกําหนดการ
กับการพัฒนา
อบรมลํวงหน๎า
2. รายงานผลตาม KPI
ให๎ผู๎บริหารทราบเป็น
ระยะ

1. กําหนดให๎ผู๎บริหารเสนอ
โครงการพัฒนางานและให๎
รายงานผลการดําเนินงาน
2. ปรับเกณฑ์การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู๎บริหาร

1. วิเคราะห์/ออกแบบ
ระบบงานที่มคี วามเชื่อมโยง

อธิการบดี

ร๎อยละของโครงการ
พัฒนางานของ
ผู๎บริหารที่ดําเนินการ
ได๎แล๎วเสร็จ

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและสิ้นสุด
ดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
12

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว

การพัฒนาบุคลากรเพื่อ 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
รองรับไมํทันกับการเติบโต เชิงกลยุทธ์
ในนาคต
2. มีการจัดอบรม และ
รายงานผลการอบรมให๎
ผู๎บริหารทราบ

มาตรการเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

1.ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ 1. ฝุายทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาบุคลากร โดยเน๎นไปที่ 2. ฝุายวิชาการ
การปฏิบัติ ร๎อยละ 80
2.ปรับเปลี่ยนหัวข๎อการพัฒนา
บุคลากรให๎สอดคล๎องกับการ
ประเมินสมรรถนะ
3.ปรับเปลี่ยนวิธีวัดผลบุคลากร
ที่สะท๎อนคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ตั้งแตํระดับ
ปฏิบัติการ ถึงระดับบริหาร

KPI
คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรทั้งสาย
สนับสนุนวิชาการ
และสายวิชาการ

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
12

12

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจาก Social
มีระเบียบความปลอดภัย 1. กําหนดหน๎าที่ให๎ฝุาย
Media ในการตกเป็นขําว
ประชาสัมพันธ์ติดตามประเด็นที่
เชิงลบของมหาวิทยาลัย
สํงผลกระทบด๎านลบตํอ
มหาวิทยาลัย
2. กําหนดระบบงาน ขั้นตอนการ
จัดการ เมื่อเกิดประเด็นด๎านลบ
ตํอมหาวิทยาลัย
ภัยคุกคามจาก Cyber,
กําหนดมาตรการปูองกันและการ
Digital Transformation
ติดตามภัยคุกคาม เพื่อยกระดับ
ระบบความปลอดภัยตํอภัย
คุกคามที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

KPI

ฝุายสื่อสารองค์กร

1. ระยะเวลาในการ
กําหนดระบบงาน
ขั้นตอนในการจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ระยะเวลาในการ
จัดการขําวด๎านลบ

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ฝุายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ระยะเวลาในการ
กําหนดมาตรการ
ปูองกันและการ
ติดตามภัยคุกคาม
2. ระยะเวลาในการ
จัดการกับภัยคุกคาม
จาก cyber

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง

คาอธิบายความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว

มาตรการเพิ่มเติม
ให๎มีการประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการตามแผน BCP

ผู้รับผิดชอบ

KPI

ฝุายบริหารศูนย์ลําปาง ร๎อยละของกิจกรรมการ
และทําพระจันทร์
ทํางานได๎ตามแผนฉุกเฉิน
และรังสิต

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ

12

ความเสี่ยงจากการ 1. มีแผนฉุกเฉิน (BCP)
จัดการเหตุการณ์ สําหรับจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉินด๎านตํางๆ

12

ความเสี่ยงในการ 1. กําหนดสัดสํวนการ
พึ่งพาตนเอง จาก ใช๎งานงบประมาณในด๎าน
การออกนอกระบบ ตํางๆ
ของมหาวิทยาลัย

สัดสํวนงบประมาณที่ได๎รับ
ตํองบประมาณทั้งหมด

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

12

ระบบงาน/
เทคโนโลยี
ไมํรองรับการ
เติบโตขององค์กร

สัดสํวนงบประมาณการ
ลงทุนด๎านการพัฒนา
เทคโนโลยีตํองบประมาณ
การลงทุนด๎านไอทีทั้งหมด

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1. กําหนดให๎มีระบบต๎นทุนตํอ 1. ฝุายการคลัง
หนํวย
2. ฝุายวางแผน
2. มีระบบบัญชีที่แสดงข๎อมูล
ทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให๎ผู๎บริหารใช๎ประกอบการ
ตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง
3. จัดทําหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรทรัพยากรให๎สมดุล
1. มีคณะกรรมการด๎าน IT 1. กําหนดให๎มีการวาง
ฝุายเทคโนโลยี
2. มีแผนแมํบทด๎าน IT
โครงสร๎างองค์กรที่บํงบอกถึง
สารสนเทศ
เทคโนโลยีที่จําเป็นต๎องใช๎ในแตํ
ละสํวนงาน

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
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ระดับ
ความเสี่ยง
15

คาอธิบายความเสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่แล้ว

เกิดการทุจริตในหนํวยงาน มีการตรวจสอบจาก
ที่มีงบประมาณสูงหรือหนํวย ผู๎ตรวจสอบภายใน
งานที่มีโครงการเลี้ยงตัวเอง และผู๎ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.)

มาตรการเพิ่มเติม
กําหนดให๎มีการทบทวน
ระบบงานที่เกี่ยวข๎องกับบัญชี
การเงิน และพัสดุทุกปี ของทุก
หนํวยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายการคลัง

KPI
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของ
ระบบงาน

ระยะเวลาเริ่ม
ดาเนินการและ
สิ้นสุดดาเนินการ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ที่มา : เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ (แผนบริหารความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562)
http://qasp.tu.ac.th/risk_management.php
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
กําหนดให๎พนักงานมหาวิทยาลัยในแตํละตําแหนํงจะต๎องมีมาตรฐานกําหนดตําแหนํงทุกตําแหนํง ซึ่งมาตรฐาน
กําหนดตําแหนํงจะเป็นสิ่งบํงบอกถึงการจั ดจําแนกแยกประเภทและสายงานของตําแหนํง หน๎าที่และความ
รั บ ผิ ดชอบ ลั ก ษณะงานที่ป ฏิบั ติ คุณสมบั ติเฉพาะสํ า หรับตํา แหนํงที่ ผู๎ ดํารงตําแหนํ งจะต๎อ งมี และระดั บ
ตําแหนํง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
การแบ่งประเภทตาแหน่งและการกาหนดชื่อตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ
1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ แบํงประเภทออกเป็นดังนี้
1. ประเภทคณาจารย์ประจํา
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
2. ประเภทนักวิจัย
3. ประเภทอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตราฐานกําหนดตําแหนํงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําเป็นไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการของผู๎ดํารงตําแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ตามประกาศของคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ แบํงประเภทออกเป็นดังนี้
1. ประเภทอํานวยการ
2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3. ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร
4. ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด
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ชื่อตําแหนํงและมาตรฐานกําหนดตําแหนํงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการเป็นไป
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง ชื่ อ ตํ า แหนํ ง และมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหนํ ง ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
1) ประเภทอานวยการ แบํงออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) ผู๎อํานวยการระดับสูง ได๎แกํ ตําแหนํงผู๎อํานวยการสํานักงานที่มีหน๎าที่หลักด๎านการให๎บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
(2) ผู๎อํานวยการระดับต๎น ได๎แกํ ตําแหนํงหัวหน๎าสํวนงานหรือที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเทียบเทํา
2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนํงที่มีลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะซึ่งต๎องปฏิบัติโดยผู๎สําเร็จการศึกษาในระดั บปริญญาที่ไมํอาจ
มอบหมายให๎ผู๎มีคุณวุฒิอยํางอื่นปฏิบัติงานแทนได๎ หรือตําแหนํงในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให๎เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ
3) ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร
ตําแหนํงที่สนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสํวนงานทางด๎าน
การเรี ยนการสอนและการวิจัย การผลิ ตผลงานวิช าการที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอน หรือตําแหนํงที่
สนับสนุนการบริหารงานหรืองานบริการที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยหรือสํวนงาน แบํงออกเป็น 2 กลุํม
ตําแหนํง 1) กลุํม ตําแหนํงเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 2)กลุํมตําแหนํงทั่วไป
ประโยชน์ของมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและการนาไปใช้ (ที่มา สานักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน)
- เป็นเครื่องมืออธิบายลักษณะงานโดยทั่วไปของตําแหนํงตํางๆ ในแตํละสายงาน
- เป็นเครื่องมืออธิบายระดับตําแหนํงในแตํละสายงาน
- เป็นเครื่องมืออธิบายผลสัมฤทธิ์โดยรวมของตําแหนํงตํางๆ ในแตํละสายงาน
- เป็นเครื่องมือบริหารกําลังคนให๎มีความรู๎ความสามารถเหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํ าหรั บ ข๎อ บั งคับ และประกาศมหาวิทยาลั ยที่เกี่ ยวข๎องกับ การกําหนดชื่อตําแหนํงและมาตรฐาน
กําหนดตําแหนํงพนักงานมหาวิทยาลัยในแตํละประเภทหรือในแตํละตําแหนํง สามารถดูและดาว์โหลดได๎ที่
เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php
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ที่มา
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 75
2) มาตรฐานกํา หนดตํา แหนํงทางวิชาการของผู๎ดํา รงตํา แหนํงอาจารย์ ผู๎ชํว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/1 พ.ย. 2561 ตามหนังสือเวียน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1552 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
3) ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข๎อ 15 วรรค 2 ,ข๎อ 18
วรรค 2 และข๎อ 20
4) ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแตํงตั้งและถอดถอนตําแหนํงทางวิชาการของคณาจารย์
ประจําซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข๎อ 6
5) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตําแหนํงและมาตรฐานกําหนดตําแหนํงของพนัก งานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พ.ศ. 2561
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การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การจ๎างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข๎าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการจ๎างโดยอาศัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2556 หลั กเกณฑ์ วิ ธีก ารในการพิจ ารณาคั ดเลื อ กบุ คคลเข๎ าดํ ารงตํ าแหนํ ง อาจารย์ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการคั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ โดยเบิ ก จํ า ยจากเงิ น
งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนคําใช๎จํายบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทั้งสองสาย มหาวิทยาลัยได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)

การกาหนดตาแหน่ง
การกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้
ตําแหนํงวิชาการ ซึ่งมีหน๎าที่สอนและวิจัย ได๎แกํ
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
5. ตําแหนํงอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ตําแหนํงประเภทผู๎บริหาร ได๎แกํ
1. ผู๎อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือเทียบเทํา
2. ผู๎อํานวยการกอง หรือเทียบเทํา
ตําแหนํงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได๎แกํ
1. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ระดับเชียวชาญ
3. ระดับชํานาญการพิเศษ
4. ระดับชํานาญการ
5. ระดับปฏิบัติการ
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การกาหนดระยะเวลาในการจ้าง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้
1. สัญญาที่หนึ่ง
มีกําหนดเวลา 2 ปี
2. สัญญาที่สอง
มีกําหนดเวลา 3 ปี
3. สัญญาที่สาม
มีกําหนดเวลา 5 ปี
4. สัญญาที่สี่
ให๎อยูํปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ
การทําสัญญาจ๎างปฏิบัติงานฉบับแรก จะทําตั้งแตํวันที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งาน
การเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานจะต๎องให๎พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ทําสัญญาจ๎างกับมหาวิทยาลัย
สําหรับการตํอสัญญาจ๎างที่สอง, สาม และที่สี่ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต๎องตํอสัญญาจ๎างปฏิบัติงาน
โดยการประเมินตํอสัญญาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต๎องพิจารณา ดังนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนํงโดยเน๎นด๎านการสอน และความรู๎ความสามารถ
2. มีคุณลั กษณะในการปฏิบั ติห น๎ าที่ ได๎แ กํ ความรับผิ ดชอบตํอ หน๎า ที่ ตรงตํ อเวลา มีคุณ ธรรม
เสียสละฯ
3. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการสอน ด๎านวิชาการ งานวิจัย และด๎าน
การให๎คําปรึกษา
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
แบํงออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหวําง 4 – 6 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 ระหวําง 10 – 12 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน โดยจะต๎องมีเวลาสอนมาไมํน๎อยกวํา 1ภาค
การศึกษา
โดยมีระยะเวลาการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไมํเกิน 1 ปี หากมีความจําเป็นต๎องขยาย ให๎ยื่นขอ
ขยายเวลาลํวงหน๎ากํอนครบ 1 ปี ตํออธิการบดี เป็นการเฉพาะราย และให๎หนํวยงานแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินทดลองปฏิบัติหน๎าที่ของหนํวยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติห น๎าที่ เห็นวําผู๎รับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวํา
เกณฑ์ที่กําหนด และไมํสมควรได๎รับการจ๎างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตํอไป ให๎หนํวยงานเสนอเรื่องไปยัง งาน
บริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตํอไป
(ใช๎หลักเกณฑ์นี้ไปพลางกํอน จนกวํามหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ทดลองปฏิบัติงานตามข๎อบังคับ พ.ศ. 2559 ใหมํ)
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต๎องพิจารณา ดังนี้
1. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน๎าที่ ได๎แกํ ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ความอุตสาหะ ความสามารถ
ความเสียสละ ความรํวมมือฯ
2. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ได๎ แ กํ ด๎ า นคุ ณ ภาพและประมาณงาน ด๎ า นความรู๎
ความสามารถ
3. มีคุณลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ ประพฤติตนมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ การยอมรับ ทัศนคติ
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
แบํงออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหวําง 2 – 3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 ระหวําง 4 – 6 เดือนของการปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาประเมิน ทั้งสองครั้งรวมกันไมํเกิน 6 เดือน โดยหนํวยงานต๎นสั งกัดจะต๎องแตํงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินทดลองปฏิบัติหน๎าที่
หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน๎าที่เห็นวําผู๎ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวํา
เกณฑ์ที่กําหนด และไมํสมควรได๎รับการจ๎างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตํอไป ให๎หนํวยงานเสนอเรื่องไปยัง กอง
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาตํอไป

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต๎องพิจารณา มีดังนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนํงตามที่หนํวยงานกําหนด
2. จะต๎องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน๎าที่ ได๎แกํ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และความประพฤติ
เหมาะสม
จะต๎องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ อยํางน๎อย 3 ด๎าน คือ การสอน วิชาการ และให๎คําปรึกษา
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ทั้งนี้ กํอนครบกําหนดระยะเวลาการจ๎างตามสัญญาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หนํวยงานจะต๎องแจ๎งให๎
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อตํอสัญญาจ๎าง และให๎ยื่นแบบเพื่อขอรับการ
ประเมินฯ ตํอไปโดยให๎หนํวยงานแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อตํอสัญญาจ๎าง
หากเห็ นวําผู๎ รั บการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวําเกณฑ์ที่กําหนด และไมํสมควรตํอสัญญาจ๎าง
หนํวยงานจะเสนอเรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
พิจารณาตํอไป
กรณีที่ยื่ น ขอรั บการประเมินเพื่อตํอสั ญญาจ๎างที่สี่ เพื่อให๎ อยูํปฏิบัติงานจนเกษี ยณอายุ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต๎องมีตําแหนํงทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
ทั้งนี้ การตํอสัญญาจ๎างปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
ซึ่งกําหนดไว๎ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังนี้
ปริญญาเอก
หลักเกณฑ์ใหม่
การตํอสัญญาที่ 3 จะดําเนินการได๎ตํอเมื่อได๎ตําแหนํง ผศ. หรือ ยื่นขอตําแหนํง ผศ. ภายใน 6 เดือน
กํอนครบสัญญาที่สอง หากยังไมํได๎ตําแหนํงหรือยื่นขอตามที่กําหนดไว๎ให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ๎าง
การตํอสัญญาที่ 4 จะดําเนินการได๎ตํอเมื่อได๎ตําแหนํงไมํต่ํากวํา รศ. ในกรณีที่ยังไมํได๎ตําแหนํง รศ.
ขยายอายุสัญญาจ๎าง สัญญาที่สามตํอไปอีกครั้งละ 1 ปี แตํเมื่อรวมแล๎วต๎องไมํเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล๎ว ยังมีตําแหนํงต่ํากวํา รศ. ให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ๎าง
ปริญญาโท
หลักเกณฑ์ใหม่
การตํอ สั ญญาที่ 3 จะดํา เนิ น ได๎ ตํอเมื่อ หนํ ว ยงานพิจารณาวํ ามีผ ลงานพร๎อ มยื่ นขอตํา แหนํ ง ผศ.
ในกรณีที่ไมํมีผลงานพร๎อมยื่นขอตําแหนํงให๎ขยายอายุสัญญาจ๎างสัญญาที่สองตํอไปอีกครั้งละ 1 ปี แตํรวมแล๎ว
ต๎อง ไมํเกิน 2 ครั้งหากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งแล๎ว ยังไมํมีผลงานเพื่อยื่นขอตําแหนํง ผศ. ให๎ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ๎าง
การตํอสัญญาที่ 4 จะดําเนินการได๎ตํอเมื่อได๎ตําแหนํงไมํต่ํากวํา รศ. ในกรณีที่ยังไมํได๎ตําแหนํง รศ.
ขยายอายุสัญญาจ๎างสัญญาที่สามตํอไปอีกครั้งละ 1 ปี แตํเมื่อรวมแล๎วต๎องไมํเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล๎ว ยังมีตําแหนํงต่ํากวํา รศ. ให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ๎าง
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ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได๎รับอนุมัติให๎ลาศึกษาฝึกอบรมให๎ดําเนินการขยาย
อายุสัญญาตามระยะเวลาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาศึกษา ฝึกอบรม และเมื่อกลับจากการดังกลํา วแล๎ว ให๎ปฏิบัติงาน
ตํอจนครบตามอายุสัญญาจ๎าง ฉบับเดิม และสัญญาครั้งถัดไปให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต๎องพิจารณา รวม 3 ข๎อ ดังนี้
1. คุณลักษณะในการปฏิบัติหน๎าที่ ได๎แกํ มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความสามารถ
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ ต๎องมีคุณภาพของผลงาน มีความรู๎ความสามารถ
3. คุณลักษณะสํวนบุคคล ต๎องประพฤติตนดี มีมนุษยสัมพันธ์
ทั้งนี้ กํอนครบกําหนดระยะเวลาการจ๎างตามสัญญาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หนํวยงานจะต๎องแจ๎งให๎
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อตํอสัญญาจ๎าง และ
ให๎หนํวยงานแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อตํอสัญญาจ๎าง
กรณีผู๎รับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวําเกณฑ์ และไมํสมควรตํอสัญญาจ๎าง หนํวยงานจะเสนอ
เรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาตํอไป

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จัดทาสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาที่ สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

1

2 ปี

2 ปี

ประเมิ น ตํ อ สั ญ ญาจ๎ า ง ภายใน 6 2
เดือนกํอนครบสัญญาจ๎าง 2 ปี
ประเมิ น ตํ อ สั ญ ญาจ๎ า ง ภายใน 6 3
เดือนกํอนครบสัญญาจ๎าง 3 ปี
ประเมิ น ตํ อ สั ญ ญาจ๎ า ง ภายใน 6 4
เดือนกํอนครบสัญญาจ๎าง 5 ปี

3 ปี

3 ปี

5 ปี

5 ปี

ให๎เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วยการบริหาร
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)

ถึงเกษียณอายุราชการ

เมื่อมีคําสั่งจ๎าง
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บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
การกําหนดอัตราคําจ๎าง มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลใช๎บังคับ ตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต๎นไป
1. ตาแหน่งสายวิชาการ
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
ขั้นสูง
วุฒิปริญญาตรี
22,500
อาจารย์
65,400
วุฒิปริญญาโท
27,130
วุฒิปริญญาเอก
35,700
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
89,250
รองศาสตราจารย์
109,060
ศาสตราจารย์
126,350
ศาสตราจารย์
130,560
รับเงินเดือนอันดับสูง
2. ตาแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
2.1 ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
ผู๎อํานวยการกอง หรือเทียบเทํา
34,660
ผู๎อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 42,710
หรือเทียบเทํา
2.2 ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
วุฒิปริญญาตรี
20,250
ระดับปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาโท
23,630
วุฒิปริญญาเอก
31,500
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ขั้นสูง
83,300
98,510

ขั้นสูง
43,520
61,040
81,750
96,660
104,050
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2.3 ตาแหน่งประเภททั่วไปวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงานพิเศษ*

ขั้นสูง
29,420
54,250
58,270
76,750

หมายเหตุ * ผู๎ดํารงตําแหนํงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษในสายงานที่ ก.พ.อ.กําหนด

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
หนํวยงานต๎องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่เกี่ยวข๎อง หรือตามความต๎องการของหนํวยงานหรือไมํ
2. หลักสูตรที่ใช๎เวลาราชการศึกษา จะต๎องได๎รับอนุญาตให๎ลาศึกษาจากอธิการบดีกํอนจึงจะไป
ศึกษาได๎
3. หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลาราชการ ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎บังคับบัญชาต๎นสังกัดกํอนการ
ไปศึกษา
กรณีที่ขอลาศึกษา
1. กรณีที่ได๎รับวุฒิเพิ่ มขึ้นกํอนวันรายงานตัวกลับ ให๎ปรับวุฒิได๎ไมํกํอนวันที่มารายงานตัวกลับเข๎า
ปฏิบัติหน๎าที่
2. กรณีที่รายงานตัวกลับเข๎าปฏิบัติหน๎าที่กํอนวันที่มีหลักฐานวําสําเร็จการศึกษา ให๎ปรับวุฒิไมํกํอน
วันที่สําเร็จการศึกษา
3. หากเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเกินกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตํวันรายงานตัวกลับ หรือนับตั้งแตํวันที่
สําเร็จการศึกษา ให๎ปรับวุฒิได๎ไมํกํอนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง
ยกเว๎นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นที่เกี่ยวกับหลักฐาน ให๎ขยายได๎อีกไมํเกิน 30 วัน
4. กรณีที่ไปศึกษาตํอในหลักสูตรที่ใช๎เวลาราชการเรียน แตํมิได๎ขออนุญาตลาศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
ไมํปรับวุฒิให๎
กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
1. กรณีไ ด๎รั บ คุ ณวุ ฒิ เ พิ่ม ขึ้น ระหวํ า งเป็น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ให๎ ป รับ วุฒิ ได๎ ตั้ง แตํ วัน ที่สํ าเร็ จ
การศึกษา
2. กรณียื่นเรื่องปรับวุฒิ เกินกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตํวันที่สําเร็จการศึกษา จะปรับวุ ฒิได๎ไมํ
กํอนวันที่ กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง
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มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่สาคัญไว้ ดังนี้ (สายสนับสนุนวิชาการ)
1. หนํวยงานต๎องชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และประโยชน์ที่หนํวยงานจะได๎รับในการขอปรับวุฒิ
2. แสดงโครงสร๎างอัตรากําลังในภาพรวมของหนํวยงาน วํามีจํานวนบุคลากรในแตํละตําแหนํง โดย
จําแนกตามคุณวุฒิ
3. จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถนําวุฒิที่ได๎รับเพิ่มขึ้นมาใช๎กับการปฏิบัติงานในตําแหนํงที่
สูงขึ้นด๎วย
4. หนํวยงานไมํสามารถขออัตราเพื่อทดแทนตําแหนํงเดิมของผู๎ที่ได๎รับการปรับวุฒิ
5. การอนุมัติให๎ลาศึกษาไมํเป็นเหตุที่จะมาเรียกร๎องในการขอปรับวุฒิเพิ่มขึ้น
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
คุณสมบัติของผู๎ที่ประสงค์ปรับวุฒิ
1. วุฒิตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนํง
2. มีความรู๎เกี่ยวกับการใช๎คอมพิวเตอร์
3. ผํานการอบรมภาษาอังกฤษ หรือผํ านการสอบ TU – GET หรือผํานการทดสอบความรู๎
ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น
กรณีลาศึกษา
1. ได๎รับวุฒิกํอนวันรายงานตัวกลับ ให๎ปรับวุฒิได๎ไมํกํอนวันที่มารายงานตัวกลับ
2. รายงานตัวกลับกํอนวันที่มีหลักฐานวําสําเร็จการศึกษา ให๎ปรับวุฒิได๎ไมํกํอนวันที่สําเร็จการศึกษา
3. สํงเรื่องขอปรับวุฒิ ให๎งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการภายใน 60 วัน นับตั้งแตํวันที่รายงานตัว
กลับ หรือภายใน 60 วัน นับแตํวันที่สําเร็จการศึกษา หากเกินกําหนดเวลาจะปรับวุฒิได๎ไมํกํอน
วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
4. มหาวิทยาลัยจะไมํปรับวุฒิให๎แกํผู๎ที่ไปศึกษาตํอในหลักสูตรที่ใช๎เวลาราชการ แตํมิได๎ลาศึกษา
กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
หากได๎รับวุฒิกํอนได๎รับการจ๎างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได๎รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหวํางการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับวุฒิได๎ตั้งแตํวันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
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ความก้าวหน้าของสายวิชาการ
การขอตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับคณาจารย์
คณาจารย์สามารถมีความก๎าวหน๎าในสายวิชาการได๎ด๎วยการขอตําแหนํงทางวิชาการ ระดับผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผู๎ขอจะต๎องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ดังตํอไปนี้
1. อายุงาน
ตาแหน่ง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

อายุงาน
ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ ป.เอก 1 ปี + พ๎นทดลองงาน
ดํารงตําแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 2 ปี
ดํารงตําแหนํง รองศาสตราจารย์ 2 ปี

2. ผลการสอน
2.1 มีชั่วโมงสอน และมีผลประเมินผลการสอน
2.2 ตํ า แหนํ ง ผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ จะต๎ อ งมี เ อกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช๎ ใ นการ
ประเมินผลการสอน คุณภาพระดับดี
3. ผลงานทางวิชาการ มี 6 ประเภท ดังนี้
ลาดับ
ประเภทผลงาน
1 งานวิจัย

2
3

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(10 ประเภท)
ผลงานวิชาการรับใช๎สังคม

4

ตํารา

การเผยแพร่
1.1 บทความวิจัยใน Journal ที่อยูํในฐานข๎อมูลที่ สกอ. กําหนด
1.2 หนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการ
1.3 Proceedings การประชุมวิชาการที่มี Editor จากหลายสถาบัน
1.4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ + หนังสือรับรอง Peer Review พร๎อม
C.V + หลักฐานการเผยแพรํในเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการ
1.5 หนังสือ (monograph) + หลักฐานการเผยแพรํในวงวิชาการ
แตํละประเภท โปรดดูรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
หนังสือรับรอง Peer Review พร๎อม C.V + หลักฐานการเผยแพรํในวง
วิชาการ
หนังสือรับรองจากคณะวําใช๎ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด
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ลาดับ
ประเภทผลงาน
5 หนังสือ
6 บทความทางวิชาการ

การเผยแพร่
หนังสือรับรอง Peer Review
1.1 บทความทางวิชาการใน Journal ที่อยูํในฐานข๎อมูลของ สกอ.
1.2 หนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการ

สรุปหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ และเกณฑ์ผ่าน
ตาแหน่ง

วิธี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

-

รองศาสตราจารย์

วิธีที่ 1

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน
(ขั้นต่า)
1. วิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรือ
3. วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานรับใช๎สังคม
1 เรื่อง หรือ
4. วิจัย 1 เรื่อง + ตํารา/หนังสือ 1 เลํม
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
อาจใช๎ผลงานตํางๆ ดังนี้ แทนวิจัย ข๎อ
2-4 ได๎
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
- ผลงานรับใช๎สังคม
- บทความทางวิชาการ
1. วิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3. วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานรับใช๎สังคม 1
เรื่อง และ
4. ตํารา/หนังสือ 1 เลํม

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)
ดี

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)
2

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

3
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ตาแหน่ง

วิธี

รองศาสตราจารย์

วิธีที่ 2

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน
(ขั้นต่า)
1. วิจัย 3 เรื่อง หรือ
2. วิจัย 2 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3. วิจัย 2 เรื่อง + ผลงานรับใช๎สังคม 1
เรื่อง

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)
- วิจัยดีมาก 2
เรื่อง + วิจัยดี
1 เรื่อง
- วิจัยดีมาก 2
เรื่อง
+ ผลงานลษ.
อื่น ดี 1
รายการ
- วิจัยดีมาก 2
เรื่อง
+ ผลงานรับใช๎
สังคม ดี 1
เรื่อง
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * ดีมาก 2 เลํม +
วิธีที่ 2 อาจใช๎ ตําราหรือหนังสือ แทน
ดี 1 เลํม
ข๎อ 1-3 ได๎

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)
3
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ตาแหน่ง

วิธี

ศาสตราจารย์

วิธีที่ 1

ศาสตราจารย์

วิธีที่ 2

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน
(ขั้นต่า)
1. วิจัย (วารสารนานาชาติ) 5 เรื่อง
หรือ
2. วิจัย (วารสารนานาชาติ) 1 เรื่อง +
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(นานาชาติ) หรือผลงานรับใช๎สังคม
รวมกัน 5 เรื่อง และ
3. ตํารา/หนังสือ 1 เลํม
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ *
วิธีที่ 1
1. วิจัย (วารสารนานาชาติ/TCI กลุํม 1)
2 เรื่อง หรือ
2. วิจัย (วารสารนานาชาติ/TCI กลุํม 1)
1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือ ผลงาน รับใช๎สังคม
รวมกัน 2 เรื่อง และ
3. ตํารา/หนังสือ 2 เลํม
1. วิจัย (วารสารนานาชาติ) 5 เรื่อง หรือ
2. วิจัย (วารสารนานาชาติ) 1 เรื่อง +
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(นานาชาติ) หรือผลงานรับใช๎สังคม 1
เรื่อง รวมกัน 5 เรื่อง
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ *

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)
ดีมาก

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)
6

4

ดีเดํน

5

3

วิธีที่ 2
1. วิจัย (วารสารนานาชาติ/TCI กลุํม 1)
3 เรื่อง หรือ
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ตาแหน่ง

วิธี

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน
(ขั้นต่า)
2. วิจัย (วารสารนานาชาติ/TCI กลุํม 1)

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)

1 เรื่อง หรือ ตํารา/หนังสือ 1 เลํม
และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น หรือ ผลงานรับใช๎สังคม รวมกัน
3 เรื่อง หรือ
3. ตํารา/หนังสือ 3 เลํม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

วิธีพิเศษ เชํนเดียวกับตําแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดีมาก (ข๎างมาก)
วิธีพิเศษ เชํนเดียวกับตําแหนํง รองศาสตราจารย์ ดีมาก (ข๎างมาก)
วิธีที่ 1
วิธีพิเศษ เชํนเดียวกับตําแหนํง ศาสตราจารย์
ดีเดํน (4 ใน 5)
วิธีที่ 1

2
3
6

ข้อควรระวัง : 1. ผลงานทางวิชาการที่นํามาใช๎ขอตําแหนํงทางวิชาการ จะต๎องไมํเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. สัดสํวนการมีสํวนรํวมในผลงานทางวิชาการ ผู๎ขอต๎องมีสัดสํวนไมํน๎อยกวํา 50% และเป็น
ผู๎ดําเนินการหลัก (first author หรือ corresponding author)
3. การจัดทําผลงานทางวิชาการ ต๎องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หมายเหตุ : ข๎อบังคับ มธ. และแบบฟอร์มในการขอตําแหนํงทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได๎จาก
http://hrfs.person.tu.ac.th หัวข๎อ พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ
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ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 5 ข้อ
ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนํงทางวิชาการทุกตําแหนํง ต๎องเป็นผลงานที่มี
ทิ ศทางการศึก ษาหรื อวิจั ย ตามกรณีใดกรณีห นึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตํล ะสาขาวิช า
ดังตํอไปนี้
1. สอดคล๎ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของแตํล ะพื้นที่เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด๎านตํางๆ
2. เพื่อให๎รู๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
4. พัฒนาและสํงเสริมชุมชนหรือสังคมให๎มีความเข๎มแข็ง
5. กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอวงวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ต๎องมีความซื่อสัตย์ ทางวิชาการ ไมํนําผลงานของผู๎อื่นมาเป็นผลงานของตนและไมํลอกเลียน
ผลงานของผู๎อื่น รวมทั้งไมํนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรํในวารสารวิชาการมากกวําหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทําให๎เข๎าใจผิดวําเป็นผลงานใหมํ
2. ต๎องให๎เกียรติและอ๎างถึงบุคคลหรือแหลํงที่มาของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในผลงานวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค๎นคว๎า
3. ต๎องไมํคํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด สิทธิสํวนบุคคลของผู๎อื่นและสิทธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต๎องได๎มาจากการศึกษาโดยใช๎หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ไมํมีอคติมาเกี่ยวข๎อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมํจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์สํวนตัว หรือต๎องการสร๎าง
ความเสียหายแกํผู๎อื่น และเสนอผลงานตามเป็นจริง ไมํขยายข๎อค๎นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
5. ต๎องนําผลงานไปใช๎ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด๎วยกฎหมาย
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ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
หลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
กรอบตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยเปิดกรอบให๎ทุกตําแหนํงสามารถขอ
กําหนดระดับตําแหนํงระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษได๎

ประเมินค่างาน
หนํวยงานจะต๎องประเมินคํางานของตําแหนํงที่จะ
ขอกําหนดระดับตําแหนํงสูงขึ้น และสํงให๎
มหาวิทยาลัยพิจารณา

ผู้เสนอขอรับการประเมินมีคุณสมบัติและผลงาน
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คุณสมบัติและผลงาน
ระดับตาแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วิธีปกติ
มีระยะเวลาการดํารงตําแหนํง ดังนี้
วุฒิปริญญาตรี
- ดํารงตําแหนํงระดับปฏิบตั ิการ
มาแล๎วไม่น้อยกว่า 4 ปี
วุฒิปริญญาโท
- ดํารงตําแหนํงระดับปฏิบตั ิการ
มาแล๎วไม่น้อยกว่า 3 ปี
วุฒิปริญญาเอก
- ดํารงตําแหนํงระดับปฏิบตั ิการ
มาแล๎วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(เลื่อนคําจ๎าง) รอบทีผ่ ํานมา ต๎อง
มีผลการปฏิบตั ิงาน ร๎อยละ 70
ขึ้นไป

วิธีพิเศษ
มีระยะเวลาการดํารงตําแหนํง ดังนี้
วุฒิปริญญาตรี
1 . ผํ า น ก า ร ตํ อ สั ญ ญ า จ๎ า ง
ครั้งที่ 1
2. ต๎ องมี ผ ลการ ปร ะเ มิ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น (เ ลื่ อ น คํ า จ๎ า ง )
ร๎อยละ 70 ขึ้นไป
วุฒิปริญญาโท

ระดั บ ช านาญการ - มี ร ะยะเวลาการดํ า รงตํ า แหนํ ง
พิเศษ
ระดับชํานาญการ มาแล๎ว ไม่น้อย
กว่า 3 ปี
- การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(เลื่อนคําจ๎าง) รอบที่ผํานมา ต๎องมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ร๎อย
ละ 70 ขึ้นไป

- มี ร ะยะเวลาการดํ า รงตํ า แหนํ ง
ระดั บ ชํ า นาญการ มาแล๎ ว ไม่ น้ อ ย
กว่า 2 ปี
- การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(เลื่อนคําจ๎าง) รอบที่ผํานมา ต๎องมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ร๎อย
ละ 70 ขึ้นไป

ระดับชานาญการ

วุฒิปริญญาเอก
- ผํ า นการประเมิ น ทดลองการ
ปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (เลื่ อ นคํ า จ๎ า ง) รอบที่
ผํ า นมา ต๎ อ งมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ร๎อยละ 70 ขึ้นไป

ผลงานที่ใช้ในการขอกาหนดตาแหน่ง
- ผลงานที่แสดงความเป็นผู๎ชํานาญการ
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. เอกสารแสดงวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก
(คูํมือ) จํานวน 1 เรื่อง
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง
สั ง เคราะห์ หรื อ งานวิ จั ย หรื อ ผลงาน
อื่นๆ จํานวน 1 เรื่อง
(ผ ล ง า น อื่ น ๆ คื อ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
การออกแบบ นวั ต กรรม กรรมวิ ธี
ผลงานศิ ล ปะ งานสร๎ า งสรรค์ หรื อ
ผลงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ตํ อ งานตาม
ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ สํว นงาน
แตํทั้งนี้ ต๎องเป็นผลงานที่ผํานการพิสูจน์
หรื อ มี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง คุ ณ คํ า ของ
ผลงาน)
ผลงานที่ แสดงความเป็ น ผู๎ ชํา นาญการ
พิเศษ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. งานวิ จั ย หรื อ โครงการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานที่ ดํ า เนิ น การ
แล๎วเสร็จจํานวน 1 เรื่อง
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง
สังเคราะห์ จํานวน 1 เรื่อง
3.เอกสาร หนั ง สื อ คูํ มื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม การออกแบบ ผลงานศิลปะ
หรื อ งานสร๎ า งสรรค์ สิ่ ง อื่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความเป็ น ผู๎ ชํา นาญการพิ เ ศษ จํ า นวน
1 เรื่อง/ชิ้น

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทาประกาศฯ
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การศึกษา การไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให๎มีอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู๎ชํวยสอน
มีความรู๎และทักษะในด๎านการสอนแล๎ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ สําหรับ
อาจารย์ที่ได๎รับเงินเดือนจากทุกแหลํงงบประมาณ เฉพาะผู้เป็นอาจารย์ประจา อีก 3 ลักษณะ คือ
1. ทุนศึกษาตํอปริญญาเอก
2. ทุนเพิ่มพูนความรู๎ในตํางประเทศ
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ
1. ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
มธ. จั ดสรรงบประมาณจากเงิน รายได๎เป็น ประจํ าทุกปี เพื่อ เป็น ทุนศึก ษาตํอ ปริญญาเอก ซึ่ง มี
2 ประเภท คือ ทุน ศึกษาในตํางประเทศ กับ ทุนศึกษาในประเทศ ผู๎ ประสงค์รับทุนต๎องผํ านการคัดเลื อก
เบื้องต๎นจากคณะ/หนํวยงานต๎นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
1) ความรู๎ความสามารถเชิงวิชาการ ศักยภาพ และผลงานวิชาการ
2) ความจําเป็นด๎านกําลังคนของคณะ/หนํวยงานต๎นสังกัดในสาขาวิชาที่ขอรับทุน และประโยชน์ที่
หนํวยงานต๎นสังกัดและมหาวิทยาลัยจะได๎รับ
3) ความตั้งใจ/อุทิศตนในการทํางานให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและมหาวิทยาลัย
4) ความสามารถ ทั กษะการใช๎ภ าษาตํางประเทศที่ใช๎ ในการศึ กษาตํอ (เฉพาะทุ นการศึก ษาใน
ตํางประเทศ)
กรณีมีผู๎ผํานการคัดเลือกมากกวํา 1 ราย หนํวยงานต๎นสังกัดต๎องจัดลําดับพร๎อมระบุเหตุผลหรือ
เกณฑ์ ในการจัดลําดับด๎วย
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
ก. คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ
1) ปฏิบัติงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี นับถึงวันสุดท๎ายที่มหาวิทยาลัยกําหนดให๎คณะ/หนํวยงานต๎น
สังกัด สํงเรื่องมายังกองบริการวิชาการ
2) ไมํอยูํระหวํางการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ หรือไมํอยูํระหวํางการขอตัวไป
ชํวยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3) ไมํมีข๎อผูกพันการชดใช๎ทุนกับบุคคลหรือหนํวยงานอื่น
4) ไมํอยูํในระหวํางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ ถูกฟูองร๎องคดีอาญา
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ข. คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษาในต่างประเทศ
1) อายุไมํเกิน 40 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร
2) มีความรู๎ภาษาตํางประเทศ ดังนี้ กรณีภาษาอังกฤษ ต๎องมีผลคะแนน TOEFL Computerbased
ไมํต่ํากวํา 213 หรือ Internet-based ไมํต่ํากวํา 79 คะแนน หรือ IELTS ไมํต่ํากวํา 6.0 กรณี
หลักสูตร/สถาบันการศึกษาที่สมัครเข๎าศึกษาใช๎ภาษาตํางประเทศในการเรียนการสอน ให๎ผู๎สมัครนําผลคะแนน
ตามแบบทดสอบมาตรฐานของภาษานั้นๆมาแสดง หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่แสดงความสามารถในการใช๎
ภาษานั้นๆ คะแนนที่นํามาแสดงต๎องมีระยะเวลาไมํเกิน 2 ปี นับถึงวันที่ ยื่นใบสมัคร และต๎องแนบหลักฐานมา
พร๎อมใบสมัคร
3) มีมหาวิทยาลัยในตํางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาทุนฯ ตอบรับเข๎าศึกษา (แบบเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการในหลักสูตรปริ ญญาเอก หรือ หลักสู ตรปริญญาโท - เอก และแนบหลั กฐานการตอบรับมาพร๎อม
ใบสมัคร
ค. คุณสมบัติผู้สมัครทุนศึกษาในประเทศ
1) อายุไมํเกิน 45 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร
2) กําลังศึกษาอยูํในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาและต๎องลาศึกษาแบบเต็มเวลา หรือได๎รับ
การตอบรับให๎เข๎าศึกษา หรือสอบผํานข๎อเขียนหลักสูตรเต็มเวลาแล๎ว
1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ
1) สัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตํางๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาให๎ทุนศึกษาตํอ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก และทุ น เพิ่ ม พู น ความรู๎ ใ นตํ า งประเทศ ซึ่ ง มี ร องอธิ ก ารบดี ฝุ า ยวิ ช าการเป็ น ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 4 กลุํ ม สาขา คื อ สายสั ง คมศาสตร์ สายมนุ ษ ยศาสตร์
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) ผลการคัดเลือกผู๎ได๎รับทุนของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นที่สุด
1.3 เงื่อนไขการให้ทุนทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ
1) ระยะแรกให๎ทุนไมํเกิน 1 ปี และจะพิจารณาตํอทุนคราวละไมํเกิน 1 ปี โดยผู๎ขอรับทุนต๎องของ
อนุมัติตํอทุนจากมหาวิทยาลัยตํอปี
2) มหาวิทยาลัยอาจยุติการให๎ทุนเมื่อไรก็ได๎ ถ๎าผลการศึกษาของผู๎ รับทุนไมํเป็นที่นําพอใจหรือผู๎รับ
ทุนไมํปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) การอนุมัติทุนรวมตลอดหลักสูตรของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯถือเป็นที่สุด
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1.4 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ
ก. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 1.5 ล้านบาท หรือ 0.75 ล้านบาท วงเงิน
ทุนรวมตลอดหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้
1) ตามรายการคําใช๎จํายและอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด
2) กรณีหลักสูตร/สถาบันการศึกษาที่สมัครเข๎าศึกษาใช๎ภาษาตํางประเทศอื่นที่ไมํใชํภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน ผู๎รับทุนจําเป็นต๎องศึกษาภาษาตํางประเทศนั้นกํอนเข๎าศึกษาในสาขาวิชาที่ได๎รับทุน คณะ/
หนํวยงาน ต๎นสังกัด อาจพิจารณาให๎ทุนศึกษาภาษาตํางประเทศตามเกณฑ์ ก.พ. ในระยะเวลาไมํเกิน 1 ปีไป
กํอน และเมื่อหลักสูตร/สถาบันตอบรับแล๎ว มหาวิทยาลัยก็จะจํายเงินสํวนดังกลําวคืนให๎แกํคณะ/หนํวยงานต๎น
สังกัด ทั้งนี้ คําใช๎จํายในการเรียนภาษาถือเป็ นสํวนหนึ่งของทุนการศึกษา โดยอยูํภายในวงเงินทุนรวมตลอด
หลักสูตรการศึกษาที่ได๎รับอนุมัติ
ข. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 3 แสนบาท วงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตรตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้
1) คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมการศึกษา ตามจํายจริง
2) คําหนังสือ/ คําถํายเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการศึกษา ตามจํายจริง ปีละไมํเกิน 15,000 บาท
3) คําใช๎จํ า ยในการทําวิ ทยานิ พนธ์ ตามจํายจริง (สายสั ง คมศาสตร์/ สายมนุษ ยศาสตร์ ไมํ เกิ น
100,000 บาท ตลอดหลักสูตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สายวิทยาศาสตร์สุขภาพไมํเกิ น 250,000
บาท
ตลอดหลักสูตร)
4) คําใช๎จํายในการไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในตํางประเทศ จํานวน 1 ครั้ง ในโครงการและวงเงินที่
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ อนุมัติ และต๎องอยูํภายในวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตร
ทุนระดับปริญญาเอก
1) คําใช๎จํายในการไปนําเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการ และคําใช๎จํายในการไปฝึกอบรม/ดูงาน
ณ ตํางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให๎เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
2) คําใช๎จํายในการทําวิทยานิพนธ์ เหมาจํายไมํเกิน 300,000 บาท โดยแนบหลักฐานประกอบการ
เบิกจําย
1.5 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
ก. ข้อกาหนดที่เหมือนกันทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ
1) ต๎องศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เสนอไว๎ในการสมัครขอรับทุน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต๎อง
เป็นประโยชน์ตํอคณะ/หนํวยงานต๎นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
2) ต๎องทําสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผู๎ค้ําประกันตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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3) กํอนไปศึกษาตํอต๎องไมํค๎างสํงผลงานวิชาการที่ได๎รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/
หนํวยงานต๎นสังกัด เชํน ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน
เป็นต๎น
4) ต๎องรายงานผลการศึกษา (ผํานการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา) ตํอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาค
การศึกษา และเมื่อสํ าเร็ จการศึกษาแล๎ว ให๎สํ งสํ าเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พร๎อมวิทยานิพนธ์ให๎
มหาวิทยาลัยด๎วย
5) ต๎ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ วํ า ด๎ ว ยทุ น ศึ ก ษาตํ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
พ.ศ. 2555 ประกาศ และหลักเกณฑ์ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
ข. ข้อกาหนดผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ
การเดินทางกลับประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาด๎วยเหตุผลใดๆก็ตาม ตลอดจน
การขอยุติการศึกษากํอนสําเร็จการศึกษา ผู๎รับทุนจะต๎องเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยกํอน
ค. ข้อกาหนดผู้รับทุนศึกษาในประเทศ
1) ศึก ษาในหลั กสู ต รเต็ ม เวลาของสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด๎รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ
2) ต๎องไปเพิ่มพูน ประสบการณ์ในตํางประเทศ 1 ครั้ง ตามโครงการที่ได๎รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
3) เข๎าศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแตํวันประกาศผลการคัดเลือก
ผู๎ได๎รับทุน มิเชํนนั้นจะหมดสิทธิได๎รับทุนการศึกษา
4) ผู๎รับทุนที่กําลังศึกษาอยูํด๎วยทุนอื่น หรือทุนสํวนตัว จะได๎รับทุนตํอเนื่องตั้งแตํภาคการศึกษาที่ 1
ของปีการศึกษาที่ประกาศทุน เป็นต๎นไป
2. ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
ทุ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู๎ ความชํ า นาญ ประสบการณ์ ด๎ า นวิ ช าการ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ตํอการเรียนการสอน การวิจัย โดยให๎ทุน 4 ประเภท ทั้ง 4 ประเภทให๎ทุน แบบถัวจํายตามจํายจริง
ในรายการที่กําหนด ภายในวงเงินทุนตํอครั้ง ดังนี้
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ประเภท
1. การนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ แบบ Oral
Presentation
2. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster
Presentation
3.การศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน
4. นําเสนอผลงานสร๎างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ใน 3
เวที คือ
1) Seoul International Invention Fair
2) International Exhibition of Inventions
of Geneva

วงเงินทุน/ครั้ง
ไมํเกิน 150,000 บาท
ไมํเกิน 80,000 บาท

การรับสมัคร
ปีละ 4 ครั้ง
ส.ค. พ.ย. (ปีปัจจุบัน)
ก.พ. พ.ค. (ปีถัดไป)

ไมํเกิน 150,000 บาท

ไมํเกิน 50,000 บาท
ภายใน ก.ย. (ปีปัจจุบัน)
ไมํเกิน 150,000 บาท
ภายใน ธ.ค. (ปีปัจจุบัน)
(คณะต๎นสังกัดรํวมสนับสนุน
งบประมาณครึ่งหนึ่ง)
3) Taipei International Invention Show ไมํเกิน 50,000 บาท
ภายใน พ.ค. (ปีถัดไป)
& Technomart
2.1 รายการที่ผู้รับทุนเบิกจ่ายได้ในอัตรา ดังนี้
1) คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ประเทศปลายทาง-กรุงเทพฯ) ในเส๎นทางสั้นและประหยัด
2) คําเดินทางภายในประเทศที่ไปเพิ่มพูนความรู๎เหมาจําย ดังนี้
ทวีปเอเชีย (ยกเว๎นญี่ปุน) ทวีปแอฟริกา 2,000 บาท
ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และญี่ปุน 4,000 บาท
3) คําเบี้ยเลี้ยงและคําที่พักให๎เบิกได๎ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด แตํไมํเกิน 100,000 บาท
4) คําประกันการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุให๎เบิกตามจํายจริง แตํไมํเกิน 2,000 บาท
5) คําลงทะเบียนและคําธรรมเนียม ให๎เบิกตามจํายจริง
6) คําใช๎จํายในการทําวีซํา ให๎เบิกตามจํายจริง
ทั้งนี้ หากคําใช๎จํายรวม 6 รายการข๎างต๎นที่ได๎รับอนุมัติให๎เบิกจํายแล๎ว น๎อยกวําเงินทุนรวม ต๎องนําเงินเหลือ
สํงคืนมหาวิทยาลัย
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2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
ก) คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันของทุนทั้ง 4 ประเภท
1) ได๎ประเมินทดลองปฏิบัติหน๎าที่ ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นกํอน วันที่สมัครรับทุน
2) ไมํอยูํในระหวํางการลาศึกษาตํอ/การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ หรือ ถูกขอตัวไป
ชํวยราชการที่หนํวยงานอื่น
ข) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เฉพาะทุนนาเสนอผลงานทางวิชาการ และการศึกษาฯ (ประเภทที่ 1-3 )
1) ไมํมีภาระผูกพันในการค๎างสํงผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ได๎รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ/หนํวยงานต๎นสังกัด ณ วันที่ขอรับทุน
2) การสมัครในประเภทการศึกษา/ฝึ กอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงานต๎องเป็นหลักสูตรที่จะได๎รับ
ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรอง
3) ผู๎ที่เคยได๎รับทุนไปแล๎ว 1 ครั้ง ต๎องเว๎นระยะการขอรับทุนใหมํไมํน๎อยกวํา 1 ปีนับจากวันเดินทางกลับ
4) ผู๎ที่เคยได๎รับทุนไปแล๎ว 2 ครั้ง หากจะขอรับทุนครั้งที่ 3 ต๎องแสดงหลักฐานมีผลงานที่ได๎รับการ
สนับสนุนด๎วยทุนนี้ไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารที่กําหนดใน
ฐานข๎อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข๎อมูลสากลอื่นๆ โดยผู๎ขอรับทุนต๎องเป็น
ผู๎ดําเนินการหลัก ที่มีสัดสํวนแบํงในผลงานมากที่สุด
ค) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เฉพาะทุนนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (ประเภทที่ 4) ผู้ขอทุนสามารถขอรับ
ทุน ได้มากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี โดยผลงานไม่ซ้ากัน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1) ผู๎ที่เคยลาศึกษาตํอ ต๎องเว๎นระยะการขอรับทุน 1 ปี นับตั้งแตํวันที่รายงานตัวกลับเข๎าทํางาน
2) ผู๎ที่เคยได๎รับทุนไปแล๎ว 2 ครั้ง การขอทุนครั้งที่ 3 ต๎องแสดงหลักฐานอยํางใดอยํางหนึ่ง ดังนี้
2.1) ผลงานที่เคยได๎รับการสนับสนุนด๎วยทุนนี้ได๎รับรางวัลผลงานจากการประกวด หรือ
ได๎ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2.2) ได๎นําผลงานที่เคยได๎รับการสนับสนุนด๎วยทุนนี้ไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และ
ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารที่กําหนดในฐานข๎อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข๎อมูล
สากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ โดยผู๎ขอรับทุนเป็นผู๎ดําเนินการหลัก และมีสัดสํวนในผลงานมากที่สุด
2.3 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
1) ผู๎ รับ ทุนต๎องเดินทางไปตํางประเทศตามข๎อเสนอโครงการที่ส มัครขอรับทุน กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆต๎องเป็นประโยชน์ตํอคณะ/หนํวยงานต๎นสังกัด และต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ในตํางประเทศกํอน
2) คําใช๎จํายใน 6 รายการ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการยื่นใบสมัครขอรับทุน เมื่อได๎รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ในตํางประเทศ จึงจะขอเบิกจํายได๎
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3) เมื่อผู๎รับทุนกลับมาปฏิบัติงานแล๎วต๎องเบิกจํายเงินทุนภายใน 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ
(หากพ๎นกําหนดระยะเวลา 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยจะไมํเบิกจํายเงินทุนให๎แกํผู๎รับ
ทุน ยกเว๎นมีเหตุอันควร) พร๎อมแนบเอกสารดังนี้
3.1) รายงานผลการเพิ่มพูนความรู๎ในตํางประเทศ
3.2) สําเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการตํางประเทศ
3.3) ใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
3.4) ใบเสร็จรับเงินทุกรายการคําใช๎จําย เอกสารที่เกี่ยวข๎อง เชํน กากตั๋วเครื่องบิน ตั๋วคํา
พาหนะที่ใช๎เดินทางในตํางประเทศ ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ เป็นต๎น
3.5) สําเนาสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) (ถ๎ามีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย)
3.6) กรณีไปนําเสนอบทความวิจัยแบบ Oral presentation ต๎องสํงบทความดังกลําวที่
ตีพิมพ์ ใน proceeding แนบมาด๎วย
3.7) กรณีไปเข๎ารั บการศึกษา /ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน ต๎องแนบสํา เนาใบ
ประกาศนียบัตร
(Certificate) หรือใบรับรอง
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
งานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ หมายถึง การวิจัย การแตํงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ ใน
ประเทศ โดยไมํได๎รับเงินเดือนหรือคําตอบแทนใดๆจากคนภายนอก หากมีความจําเป็นต๎องค๎นคว๎าวิจัย หรือ
เก็บข๎อมูล ประกอบการปฏิบัติงาน ในตํางประเทศก็กระทําได๎ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ให๎สํงผลงานภายใน 1
เดือน และเสนอกรรมการประจําหนํวยงาน ประเมินผล
3.1 คุณสมบัติผู้ที่จะขอไปปฏิบัติงานฯ
1) อายุไมํเกิน 57 ปี นับถึงวันยื่นคําขอ
2) ปฏิบัติงานในตําแหนํงอาจารย์ประจําไมํน๎อยกวํา 6 ปี นับถึงวันยื่นคําขอ
3) ปฏิบัติงานด๎วยดีมีความประพฤติเรียบร๎อย และไมํอยูํในระหวํางการถูกสอบสวนทางวินัย
3.2 หลักเกณฑ์
1) งานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ตํอการสอน วิจัย หรือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
ที่ผู๎ขอรับผิดชอบอยูํ
2) การให๎บุคคลใดไปปฏิบัติงานเพื่ อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการไมํทําให๎เกิดผลเสียหายตํองานประจํา
ของต๎นสังกัด
3) จํานวนไมํเกินร๎อยละ 10 ของจํานวนอาจารย์ประจําของต๎นสังกัด
4) ครั้งแรกอนุมัติได๎ไมํเกิน 12 เดือน ครั้งตํอไปไมํเกิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หากมีระยะเวลานับ
จากปฏิบัติงานปกติไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 6 ปี ตามลําดับ
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3.3 ผู้ไปปฏิบัติงานฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
1) รายงานความก๎าวหน๎าทุก 3 เดือน เพื่อเสนอกรรมการประจําหนํวยงานพิจารณา เมื่องานเสร็จ
สมบูรณ์ให๎สํงผลงานภายใน 1 เดือน
2) หากไมํสามารถดําเนินการตามโครงการ ด๎วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให๎รีบขอกลับมาปฏิบัติงานทันที
3) ต๎องกลับเข๎าปฏิบัติงานทันที หากหนํวยงานต๎นสังกัดมีความจําเป็น และให๎สั่งกลับมาปฏิบัติงาน
สําหรับข๎อมูลเพิ่มเติมในแตํละเรื่องสอบถามได๎จาก
1. ทุนศึกษาตํอปริญญาเอก : น.ส.หทัยขวัญ โทร 1831
2. ทุนเพิ่มพูนความรู๎ในตํางประเทศ : น.ส.พิกุล โทร 1831
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ : น.ส.หม๏ะซูยี โทร 1830

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
การไปศึกษา ในประเทศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อานาจพิจารณาอนุมญาต การลา และการ
ได๎รับ คําจ๎างระหวํางลา ของพนักงานมหาวทยาลัย พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2552
ผู๎มีอํานาจอนุมัติ ได๎แกํ
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีแนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อให้พิจารณา ดังนี้
1. ความจําเป็น/ความต๎องการและประโยชน์ที่หนํวยงานจะได๎รับ
2. จะต๎ อ งไปศึ ก ษา ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการข๎ า ราชการพลเรื อ น หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
3. ต๎องมีอัตรากําลังที่มีอยูํเพียงพอ
4. การให๎พนักงานมหาวิท ยาลั ย ไปศึกษาภายในประเทศ โดยใช๎เวลาบางสํ วน ให๎ กระทําได๎ภ าค
การศึกษาหนึ่งไมํเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากลาโดยใช๎เวลาเกินกวํา 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นไป
ให๎ถือวําเป็นการลาเต็มเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้ไปศึกษา
1. เป็นผู๎พ๎นการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ราชการแล๎ว
2. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล๎ว จะต๎องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช๎การลาทุกประเภทของตนจนครบถ๎วน
กํอนการเกษียณอายุราชการ
3. ไมํเป็นผู๎อยูํระหวํางการถูกดําเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา
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เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือตอบรับเข๎าศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ
2. หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู๎บังคับบัญชา
3. บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นในการไปศึกษาตํอ
4. หลักสูตร หรือแนวการศึกษา หรือแผนการศึกษาที่จะไปศึกษา
5. หลักฐานทุน (ถ๎ามี)
การขยายเวลาศึกษา
1. ผู๎ได๎รับอนุมัติให๎ไปศึกษาจะต๎องศึกษาให๎สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กําหนด
ไว๎ในแตํละหลักสูตรการศึกษา
2. กรณีไมํสามารถศึกษาให๎สําเร็จได๎ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมีเหตุผลความจําเป็นอยํางยิ่ง
อาจเสนอขออนุญาตขยายเวลาศึกษา ได๎ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต๎องแนบผลการศึกษาที่
ผํานมา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา หลักฐานทุนการศึกษา (ถ๎ามี) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติด๎วย
3. ในกรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาตํอเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ์ จะต๎องรายงานความก๎าวหน๎าในการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด๎วยการปฏิบัติระหวํางไปศึกษาภายในประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได๎รับอนุมัติให๎ไปศึกษา ณ ประเทศ จะต๎องจัดทําสัญญาอนุญาตให๎ไปศึกษา
และสัญญาค้าประกัน ตามแบบที่กาหนด โดยระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจะเป็ นไปตามหลักสูตร จานวน
อย่างละ 2 ฉบับ หลักฐานในการทาสัญญา มีดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบ๎าน และสําเนาบัตรประชาชนของ
1.1. ผู๎ไปศึกษา และคูํสมรส (ถ๎ามี) จํานวน 2 ชุด
1.2. ผู๎ค้ําประกัน และคูํสมรส (ถ๎ามี) จํานวน 2 ชุด
2. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ใบทะเบียนสมรส ใบหยํา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต๎น จํานวน 2 ชุด
3. อากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท ตามที่ กค. กําหนด และสัญญาค้ําประกันชุดละ 5 บาท จํานวน 1 ชุด
10 บาทจํานวน 1 ชุด
การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
1. ให๎หนํวยงานพิจารณาความจําเป็นและความต๎องการของทางาชการที่จะให๎ไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการ
วิจัย
2. พิจารณาสาขาวิชาและระดับความรู๎ที่จะให๎พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ณ ตํางประเทศ
3. พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูํ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย จะต๎องทําสัญญาผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับสํวนราชการเจ๎าสังกัด
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คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
1. เป็นผู๎พ๎นการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ราชการแล๎ว
2. จะต๎องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช๎การลาทุกประเภทของตนจนครบถ๎วนกํอนการเกษียณอายุราชการ
3. เป็นผู๎มีความรู๎ภาษาตํางประเทศที่จะใช๎ในการศึกษานั้นในระดับที่ ก.พ.กําหนด ยกเว๎นทุนประเภท 1 ข ให๎
เป็นไปตามที่ สพร.กําหนด
4. เป็นผู๎มีรํางกายสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรง โดยผํานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่ ก.พ. กําหนด
5. ไมํเป็นผู๎อยูํระหวํางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟูองคดีอาญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เอกสารประกอบการขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
บันทึกขออนุมัติจากต๎นสังกัด
แบบใบลาไปศึกษา
โครงการหรือแนวการศึกษา
เหตุผลความจําเป็นและความต๎องการของทางราชการที่จะต๎องให๎ข๎าราชการไปศึกษาตลอดจนแผนงานที่
จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา
สัญญาไปศึกษาและสัญญาค้ําประกันพร๎อมติดอากรแสตมป์ตามที่ กค.กําหนด
หนังสือตอบรับ
หลักฐานการได๎รับทุน (กรณีที่ได๎รับทุน) หรือหนังสือจากสพร. (กรณีทุน 1 ข)
ผลสอบภาษาอังกฤษ
ผลตรวจรํางกายและจิตวิทยา
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บัตรประจาตัวพนักงานใหม่
เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ

1. แบบคําขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
2. รูปถําย จํานวน 1 ใบ

*กรณีไมํมีรูปถํายสามารถรับบริการ
ถํายภาพได๎ที่งานทะเบียนประวัติ
กองทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์รังสิต

1. ยื่น เอกสารที่ ห นํว ยงานต๎ นสั ง กัด /งานทะเบี ย น
ประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ โทร. (82)1886-7
2. ในกรณี ม ายื่ น เอกสารด๎ ว ยตนเอง เมื่ อ เอกสาร
ถู ก ต๎ อ งเรี ย บร๎ อ ย สามารถรั บ บั ต รได๎ ภ ายใน
10 นาที
3. หากต๎ อ งการใช๎ บ ริ ก ารห๎ อ งสมุ ด ให๎ นํ า บั ต ร
ประจําตัวไปติตตํอเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด

การลาประเภทต่าง ๆ
ประเภทการลา
ลาปุวย
ลากิจ
ลาพักผํอน

ลาคลอดบุตร

สิทธิการลา
60 วันทําการ
45 วันทําการ (ปีงบประมาณแรกไมํ
เกิน 15 วันทําการ)
10 วันทําการ
อายุงานไมํเกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได๎ไมํ
เกิน 10 วันรวมปีปัจจุบัน = 20 วัน)
อายุ ง านเกิ น 10 ปี มี สิ ทธิ ส ะสมได๎ ไ มํ
เกิน 20 วัน รวมปีปัจจุบัน = 30 วัน
ไมํเกิน 90 วันปฏิทิน

ลากิจสํวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตํอเนื่องจากลาคลอด

150 วันทําการ (โดยไมํได๎รับคําจ๎าง)

ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

120 วันปฏิทิน

ลาเข๎ารับการตรวจเลือก / เข๎ารับการเตรียมพล

ตามหมายเรียก

ลาไปปฏิบัติธรรม (เฉพาะสตรี)

1 เดือน แตํไมํเกิน 3 เดือน

รายละเอียดการลาสามารถดูเพิ่มเติมได๎จากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
อํานาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได๎รับคําจ๎างระหวํางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/pr_admin/index.htm
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ลาดับ
1.

ตาแหน่ ง

เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
ทีข่ อพระราชทาน
เริ่มต้ นขอ เลื่อนได้ ถงึ
บ.ม.
จ.ช.

4.

ประจาแผนก หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่า
หัวหน้าแผนก หรื อ
จ.ม.
ตาแหน่งเทียบเท่า
ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ.ช.
หรื ออาจารย์
ผูช้ ่วยอธิการบดี
ต.ม.
รองคณบดี
รองผูอ้ านวยการศูนย์
ร อ ง ผู ้ อ า น ว ย ก า ร
สถาบัน
หัวหน้าภาควิชา หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่า

5.

รองศาสตราจารย์

ต.ม.

ป.ม.

6.

รองอธิการบดี คณบดี ท.ม.
ผูอ้ านวยการสถาบัน
ผูอ้ านวยการศูนย์ หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่า

ท.ช.

7.

ศาสตราจารย์

ท.ม.

ป.ช.

8.

อธิการบดี หรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่า

ท.ม.

ป.ม.

2.
3.

ต.ม.
ท.ม.
ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
เลื่อนชั้นตรา
1. เริ่ มขอพระราชทาน
ตามตาแหน่ง
2. การขอพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราเว้น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
บริ บูรณ์ ตามลาดับ
จนถึงเกณฑ์ช้ นั สูงสุด
ของตาแหน่ง
3. ลาดับที่ 5 และ 8
เสนอขอพระราชทาน
ตามลาดับ เมื่อได้ ท.ช.
แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม.
4. ลาดับที่ 7 เสนอขอ
พระราชทานตามลาดับ
เมื่อได้ ท.ช.แล้ว 3 ปี
เสนอขอ ป.ม. เมื่อได้
ป.ม.แล้ว 3 ปี เสนอขอ
ป.ช.
หมายเหตุ :
ระบุรายละเอียดใน
แบบบัญชีแสดง
คุณสมบัติ พร้อมทั้ง
แนบสัญญาจ้างที่
ปฏิบตั ิงานครบ 5 ปี
จานวน 3 ชุด

การ

หมายเหตุ

1. ต้องปฏิ บตั ิ งานติดต่อกันมาเป็ น
เวลาไม่ น้อ ยกว่า 5 ปี บริ บู ร ณ์
นับ ตั้ง แต่ ว ัน เริ่ ม จ้า งจนถึ ง วัน
ก่ อ นวัน พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาที่จะขอ
พ ร ะ ร า ช ท า น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
60 วัน
2. การนับระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
สาหรับพนักงานที่เปลี่ยนสถานะ
มาจากข้า ราชการหรื อย้า ยมา
จากรั ฐ วิส าหกิ จแห่ งอื่ น ให้นับ
ระยะเวลาต่ อ กัน ได้แ ต่ ต ้อ งมี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการที่เสนอ
ขอพระราชทานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
บริ บูรณ์
3. อธิการบดีของสถาบัน อุดมศึกษา
ของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการที่
ด ารงต าแหน่ ง โดยสั ญ ญาจ้า ง
ต้องดารงตาแหน่ งติ ดต่อกันมา
เ ป็ น เ วล า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 2 ปี
บริ บู ร ณ์ นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ เ ริ่ ม ท า
สัญญาจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พ ร ะ ร า ช พิ ธี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชน ม พร ร ษ า ข อ ง ปี ที่ จ ะ ข อ
พระราชทาน
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การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
มหาวิทยาลัยได๎กําหนดให๎มีระบบการอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ๎าง
โดยมีค ณะกรรมการที่ ทํา หน๎ าที่ พิ จ ารณาเรื่อ งอุท ธรณ์แ ละเรื่ องร๎ องทุ กข์ แ ยกจากกั น เป็ น 2 คณะ และมี
หลักเกณฑ์วิธีการดําเนินงานตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วย การอุทธรณ์ และการร๎องทุกข์ พ.ศ.
2559 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ทาหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์มี 2 คณะ กล่าวคือ
1.1 คณะกรรมการอุทธรณ์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วยการอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ พ.ศ.2559 ข๎อ 5 กําหนดให๎มี
คณะกรรมการอุทธรณ์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยยํอวํา “ก.อ.ม.” เป็นองค์กรที่ทําหน๎าที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร๎องทุกข์ กรณีที่เหตุแหํงการร๎องทุกข์หรือความคั บข๎องใจเกิดจากการกระทํา
หรือคําสั่งของอธิการบดี โดยประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1. ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
จํานวน 1 คน
3. กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 คน
4. กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งได๎รับการเสนอชื่อจากกรรมการตามข๎อ 2.และข๎อ 3. จํานวน 3 คน
5. กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลื อกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ด๎านบริหาร
การศึ ก ษา ซึ่ ง เคยเป็ น ผู๎ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในตํ า แหนํ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผู๎อํานวยการสถาบัน ผู๎อํานวยการสํานัก หรือหัวหน๎าสํวนงานที่เทียบเทําคณะ และได๎พ๎นจาก
ตําแหนํงดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี จํานวน 1 คน
โดยให๎อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู๎ชํวยอธิการบดี 1 คนทําหน๎าที่เป็นเลขานุการและ
อาจมอบหมายให๎มีผู๎ชํวยเลขานุการได๎อีกไมํเกิน 2 คน
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ เป นองค กรที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
วําด๎วยการอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งได๎มีการกําหนดอํานาจหน๎าที่ไว๎ โดยเฉพาะในข๎อ 7 ดังนี้
พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ๎างถูกลงโทษทางวินัย
พิจารณาเรื่องร๎องทุกข์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ๎างไมํได๎รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข๎ องใจ เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่ งของอธิการบดี รวมถึงคําสั่ งพักราชการหรือให๎ออกจาก
ราชการไว๎กํอนและคําสั่งลงโทษทางจริยธรรมด๎วย
พิจารณาอุทธรณ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
รายงานผลการดําเนินงานของ ก.อ.ม. ประจําปีตํอสภามหาวิทยาลัย
1.2 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วย การอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข๎อ 41 กําหนดให๎
มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร๎องทุกข์ ทําหน๎าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์กรณีที่เหตุแหํงการร๎องทุกข์หรือ
ความคับข๎องใจเกิดจากการกระทําหรือคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาของสํวนงาน ประกอบด๎วย
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีหรื อผู๎ ชํว ยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมํเกิน 2
คน และผู๎ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจํานวนไมํเกิน 2 คน เป็นกรรมการ
โดยมีผู๎อํานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และจะให๎มีพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน
ไมํเกิน 2 คนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการก็ได๎
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร๎องทุกข์ ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการอุทธรณ์และ
การร๎องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข๎อ 42 ได๎กําหนดให๎คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร๎องทุกข์ มีอํานาจหน๎าที่พิจารณา
เรื่องร๎องทุกข์ในกรณีเหตุแหํงการร๎องทุกข์หรือความคับข๎องใจที่เกิดจากการกระทําหรือคําสั่งของผู๎บังคับบัญชา
ของสํวนงานและคําสั่งลงโทษทางจริยธรรม
สําหรับเรื่องร๎องทุกข์ในกรณีเหตุแหํงการร๎องทุกข์ห รือความคับข๎องใจเกิดจากการกระทําหรือคําสั่ง
ของอธิการบดี รวมถึงคําสั่งพักราชการหรือให๎ออกจากราชการไว๎กํอนและคําสั่งลงโทษทางจริยธรรม ให๎ร๎อง
ทุกข์ตํอคณะกรรมการอุทธรณ์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) ดังที่กลําวข๎างต๎น
(ข๎ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ วํ า ด๎ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละการร๎ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. 2559 ข๎ อ 7(2)
และข๎อ 37)
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2. ความหมายและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู๎ถูกลงโทษทางวินัยร๎องขอให๎ ผู๎มีอํานาจหน๎าที่ตามกฎหมายกําหนดไว๎ยก
เรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหมํให๎เป็นไปในทางที่เป็นคุณแกํตน
ผู๎มีสิทธิอุทธรณ์ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ๎างผู๎ถูกสั่งลงโทษทางวินัย อายุความในการใช๎สิทธิ
อุทธรณ์ ต๎องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแตํวันได๎รับแจ๎งคําสั่งลงโทษ
สิทธิของผู้อุทธรณ์
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู๎สอบสวน
2. ขอแถลงการณ์ด๎วยวาจาตํอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์โดยให๎
แสดงความประสงค์ไว๎ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะทําเป็นหนังสือตํางหากก็ได๎
3. มีสิทธิคัดค๎านผู๎พิจารณาอุทธรณ์เรื่องของตนได๎ ถ๎าเห็นวําผู๎นั้นมีเหตุอยํางหนึ่งอยํ างใดตามข๎อ 33
แหํงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการอุทธรณ์และการรองทุกข์พ.ศ. 2559 คือ มี
สาเหตุ
4. โกรธเคืองกับคูํกรณี เป็ นเจ๎ าหนี้หรือลูกหนี้ของคูํกรณี มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทําให๎การพิจารณาไมํ
เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม เคยเป็นผู๎แทนโดยชอบธรรมหรือผู๎พิทักษ์หรือผู๎แทนของคูํกรณี
วิธีอุทธรณ์และการยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์ คําสั่งลงโทษให๎ อุทธรณ์ ได๎ สําหรับตนเองเทํานั้น จะอุทธรณ์ แทนผู๎อื่นหรือมอบหมายให๎
ผู๎อื่นอุทธรณ์แทนไมํได๎ การอุทธรณ์ต๎องทําเป็นหนังสือแสดงข๎อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให๎ เห็นวําได๎
ถูกลงโทษโดย ไมํถูกต๎อง ไมํเหมาะสม หรือไมํเป็ นธรรม อยํางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูํของผู๎อุทธรณ์ โดย
ทําหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ (ประธาน ก.อ.ม.)
หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
เรื่องอุทธรณ์ที่ ก.อ.ม. จะรับไว๎พิจารณาได๎ตอ๎ งมีลักษณะ ดังตํอไปนี้
1. เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตํวันได๎รับแจ๎งคําสั่งลงโทษ
2. เรื่องอุทธรณ์ดังกลํ าวได๎ผํานกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝุ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยุติเรียบร๎อยแล๎ว
3. หนังสืออุทธรณ์ ต๎ องลงลายมือชื่อ และที่อยูํของผู๎อุทธรณ์ และแสดงข๎อเท็จจริง ข๎อโต๎แย๎ง และ
เหตุผลในการอุทธรณ์ให๎เห็นวําได๎ถูกลงโทษโดยไมํถูกต๎อง ไมํเหมาะสม หรือไมํเป็นธรรมอยํางไร
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ถ๎าคณะกรรมการอุทธรณ์ มีมติไมํรับอุทธรณ์รายใดไว๎พิจารณา ให๎ อธิการบดีแจ๎งมติพร๎อมทั้งแจ๎งสิทธิ
ฟูองคดีตอศาลปกครองให๎ผู๎อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให๎แจ๎งผู๎บังคับบัญชาผู๎สั่งลงโทษทราบด๎วย
3. ความหมายและหลักเกณฑ์การร้องทุกข์
การร๎องทุกข์ หมายถึง การที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ๎างร๎องขอความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นวํา
ผู๎บังคับบัญชาใช๎อํานาจหน๎าที่ปฏิบัติตํอตนโดยไมํถูกต๎อง หรือไมํปฏิบัติตํอตนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย หรือร๎ อง
ทุกข์เมื่อมีความคับข๎องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู๎บังคั บบัญชา หรือร๎องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่ง
ให๎ออกจากราชการไว๎กํอนหรือร๎องทุกข์ กรณีที่ถูกผู๎บังคับบัญชา ตักเตือน สั่งให๎ ดําเนินการให๎ถูกต๎ องภายใน
เวลาที่กําหนดหรือทําทัณฑ์บนในเรื่องประพฤติผิดจริยธรรม
อายุความในการร๎องทุกข์ ต๎องร๎ องทุกข์ภายใน 30 วัน นั บแตํวันได๎รับแจ๎งการกระทําหรือได๎รับทราบ
คําสั่ง
สิทธิของผู้ร้องทุกข์
1. ขอแถลงการณ์ ด๎วยวาจาตํอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร๎ องทุกข์ ฯ โดยให๎ แสดงความ
ประสงค์ไว๎ในหนังสือร๎องทุกข์ หรือจะยื่นเป็นหนังสือตํางหากก็ได๎
2. มีสิทธิคัดค๎านผู๎พิจารณาเรื่องร๎องทุกข์ของตนได๎เชํนเดียวกับกรณีอุทธรณ์
วิธีการร้องทุกข์
ผู๎ร๎ องทุกข์ จะร๎ องทุกข์ได๎ สําหรับตนเองเทํ านั้น จะร๎องทุกข์ แทนผู๎อื่นหรือมอบหมายให๎ ผู๎อื่นร๎องทุกข์
แทนไมได๎ การร๎องทุกข์ต๎องทําเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดของข๎อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให๎เห็น
วําไมํได๎รับความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจากการกระทําหรือคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาอยํางไร และความประสงค์
ของการร๎ องทุกข์วํ าตนต๎ องการจะให๎ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร๎ องทุกข์ ฯ ดําเนินการอยํางไร โดยทํา
หนังสือร๎องทุกข์ ยื่นตํอประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร๎องทุกข์ และในหนังสือร๎ องทุกข์ต๎ องมีการลง
ลายมือชื่อและตําแหนํงของผู๎ร๎องทุกข์ไว๎ด๎วย
เมื่ อประธานคณะกรรมการที่พิ จ ารณาเรื่ องร๎อ งทุก ข์ ฯ ได๎รั บหนั งสื อร๎ องทุก ข์ข๎ า งต๎ น ให๎ ประธาน
คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ๎งพร๎อมทั้งสํ งสําเนาหนังสือร๎องทุกข์ ไปให๎ผู๎บังคับบัญชาผู๎เป็นเหตุแหํงการร๎อง
ทุกข์ทราบโดยเร็ว เมื่อผู๎บังคับบัญชาผู๎เป็ นเหตุแหํงการร๎องทุกข์ ได๎ รับหนังสือแจ๎งแล๎ว ให๎ ผู๎บังคับบัญชานั้นส
งเอกสารหลั กฐานที่เกี่ย วข๎ องและคําชี้แจงของตน (ถ๎ ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการฯเพื่ อประกอบการ
พิจารณาของ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องรองทุกข์ฯ ภายใน 7 วัน นับแตํวันได๎รับหนังสือร๎องทุกข์
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หลักการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เรื่องร๎องทุกข์ที่คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร๎องทุกข์จะรับไว๎พิจารณาได๎ต๎องมีลักษณะ ดังตํอไปนี้
1. เป็นเรื่องร๎องทุกข์ที่ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตํวันได๎รับแจ๎งการกระทําหรือได๎รับทราบ
คําสั่ง
2. หนั งสื อร๎ อ งทุก ข์ ต๎ อ งลงลายมื อชื่ อ และตํา แหนํง ของผู๎ ร๎ อ งทุ ก ข์ และต๎ องมีร ายละเอีย ดของ
ข๎อเท็จจริง และปั ญหาของเรื่องซึ่งแสดงให๎ เห็นวํ าไมํ ได๎ รับความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจากการ
กระทําหรือคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาอยํางไร
ถ๎าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร๎ องทุกข์ มีมติไมํรับเรื่องร๎องทุกข์ใดไว๎ พิจารณาให๎คณะกรรมการที่
พิจารณาเรื่องร๎องทุกข์แจ๎งมติพร๎อมทั้งแจ๎งสิทธิฟูองคดีตํอศาลปกครองให๎ผู๎ร๎องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
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สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทสวัสดิการ
1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
1.1 เงินสมทบคํารักษาพยาบาล
(เฉพาะบุคลากรสังกัดสํวนกลาง)
1.2 การตรวจสุขภาพประจําปี
1.3 จัดกระเช๎าเยี่ยมผู๎ปุวยซึ่งเป็นคนไข๎ในของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย
2.1 โครงการสวัสดิการที่อยูํอาศัย (ชํวยเหลือคําดอกเบี้ย)
2.2 มธ. ออกหนังสือผํานสิทธิเพื่อกู๎เงินจากสถาบันการเงิน
ที่มีข๎อตกลงในการหักเงินเดือน ณ ที่จําย ชําระหนี้คํา
ที่อยูํอาศัยให๎แกํสถาบันการเงิน คือ
-โครงการเงินกูส๎ วัสดิการไมํมีเงินฝาก ธ.อ.ส.
-โครงการเคหะสินเชื่อธนาคารออมสิน
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการชํวยเหลือการศึกษาบุตร
3.1 เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร*
4. สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
4.1 การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ข๎าราชการ ลูกจ๎างงบคลังชาวตํางประเทศ ลูกจ๎างประจําและพนักงานเงิน
รายได๎ที่สังกัดสํวนกลาง
4.2 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ของพนง.มธ.และบุคคลในครอบครัวของพนง.มธ.
5. สวัสดิการเกี่ยวกับการชํวยเหลือคําทําศพ
5.1 เงินชํวยเหลือคําทําศพ
5.2 คําพวงหรีด
5.3 เงินทดแทนข๎าราชการ เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได๎
รับอันตรายแกํรํางกายและจิตใจ (เฉพาะกรณีที่ไมํได๎รับ
เงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม)
5.4 ฌาปนกิจสงเคราะห์ชํวยเหลือเพื่อนครู (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.)
6. เงินคําหนังสือและคําถํายเอกสารสําหรับบุคลากรประเภทตําแหนํงทางวิชาการ
7. เงินชํวยเหลือคําครองชีพ
8. เงินชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ เชํน อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย
9. เงินชํวยเหลือคําหนํวยกิตในการศึกษาตํอระดับปริญญาโท
(นอกเวลาราชการสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ)
10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
11. กองทุนประกันสังคม
12. ของที่ระลึกเนื่องในวันเกิด
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1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
1.1 สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิ
เฉพาะบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ ว นกลาง ได๎ แ กํ ข๎ า ราชการ ข๎ า ราชการที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ๎างประจํา และพนักงานเงินรายได๎ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาแล๎วไมํน๎อยกวําสาม
เดือน
วิธีการ
1. ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มคําขอรับสวัสดิการเงินสมทบคํารักษาพยาบาล แนบหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลินิก (คลินิกต๎องแนบใบรับรองแพทย์ด๎วย)
สํ ง ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กองหรื อ เที ย บเทํ า รั บ รอง และผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กองต๎ อ งให๎
ผู๎บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปรับรอง และเป็นกรณีเบิกจํายจากงบประมาณแผํนดินไมํได๎หรือเบิกจําย
ได๎เพียงบางสํวน หรือเบิกจํายจากบริษัทประกันที่มหาวิทยาลัยเป็นผู๎จํายคําเบี้ยประกันไมํได๎หรือ
ได๎เพียงบางสํวน
หรือเบิกจากประกันสังคมไมํได๎หรือได๎เพียงบางสํวน
2. ยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น
3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ทําพระจันทร์
1.2 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได๎จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีให๎แกํบุคลากรประมาณ
เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุป ระสงค์สําคัญเพื่อให๎บุคลากรได๎ส นใจดูแลรักษาสุขภาพรํางกายให๎
สมบูรณ์และแข็งแรงอยูํเสมอ ตลอดจนรู๎จักปูองกันรักษาโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตํอไป มหาวิทยาลัยจัดตรวจ
สุขภาพปีละ 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลศิริร าช และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยไมํต๎องเสี ย
คําใช๎จํายใดๆ
ผู้มีสิทธิ
 ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานเงินรายได๎สังกัดสํวนกลาง ลูกจ๎างประจํา
ลูกจ๎างชาวตํางประเทศ(งบคลัง) และพนักงานเงินรายได๎ประเภทชั่วคราวสังกัดสํวนกลาง
(สมัครตรวจสุขภาพประจําปี ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี)
 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได๎ประเภทประจําสังกัดสํวนกลาง และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสํวนงานสังกัดสํวนกลาง (สมัครตรวจสุขภาพประจําปีประมาณเดือนมกราคม
ของทุกปี)
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การส่งผลการตรวจสุขภาพ
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะได๎รับผลการตรวจสุขภาพภายใน 3 อาทิตย์
และงานสวัสดิการจะจัดสํงผลการตรวจสุขภาพประจําปีให๎ผู๎เข๎ารับการตรวจ
1.3 สวัสดิการเยี่ยมผู้เจ็บปุวย
ผู้มีสิทธิ
1. ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ๎างประจํา และพนักงาน
เงินรายได๎สังกัดสํวนกลาง
2. เข๎ารับการรักษาพยาบาลประเภทคนไข๎ใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
ของเอกชน
วิธีการ
1. หนํวยงานต๎นสังกัดของผู๎เข๎ารับการรักษาพยาบาล แจ๎งเรื่องให๎งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โดยระบุชื่อสถานพยาบาล อาคาร ชั้น ของสถานพยาบาลที่เข๎ารับการรักษา วันที่เข๎ารับการรักษา
2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดกระเช๎าไปเยี่ยมผู๎ปุวย (ในวงเงินไมํเกิน 500 บาทตํอราย)
ตามที่ได๎รับแจ๎งจากหนํวยงาน หรือหนํวยงานประสงค์จัดกระเช๎าไปเยี่ยมเองในวงเงินที่กําหนด
และสํงใบเสร็จรับเงินพร๎อมบันทึกสํงงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย)
ผู้มีสิทธิ
1. ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ๎างประจํา
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นคําขอ
3. เป็นผูไ๎ มํมีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเอง ไมํเป็นผู๎ที่ได๎ใช๎สิทธิขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยูํอาศัยเต็มตาม
สิทธิผู๎มีสิทธิได๎ดําเนินการกู๎เงินจากสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ ดังตํอไปนี้
4. ซื้อที่ดินพร๎อมบ๎าน อาคารพาณิชย์ หรือห๎องชุด
5. ซื้อที่ดินและปลูกสร๎างที่อยูํอาศัยบนที่ดินนั้น
6. ปลูกสร๎างที่อยูํอาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู๎มีสิทธิ หรือของคูํสมรส
7. ซํอมแซม ดัดแปลง ตํอเติม หรือตกแตํง ที่อยูํอาศัยของผู๎มีสิทธิหรือของคูํสมรส
8. ซํอมแซม ดัดแปลง ตํอเติม หรือตกแตํง ที่อยูํอาศัยของบิดามารดาของตนเองที่ผู๎มีสิทธิพักอาศัย
และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านไมํน๎อยกวํา 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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9. กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยอยูํแล๎ว ประสงค์จะขอรับการชํวยเหลือคําดอกเบี้ยที่อยูํอาศัยหลังที่
2 จะต๎องไมํเคยขอรับสวัสดิการชํวยเหลือคําดอกเบี้ยมากํอน และที่อยูํอาศัยหลังที่ 2 สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานที่ มธ.ศูนย์รังสิตสะดวก
2.2 การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย
มหาวิทยาลัยจะจํายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยูํอาศัยในอัตราเดือนละ 450 บาท ภายในระยะเวลา 120
เดือน (10 ปี) ให๎แกํผู๎มีสิทธิที่ได๎กู๎เงินไมํน๎อยกวํา 2 แสนบาทจากสถาบันการเงิน โดยใช๎หลักทรัพย์ (ที่อยูํอาศัย
ที่จะขอรับเงินสวัสดิการที่อยูํอาศัย) ค้ําประกันเงินกู๎
ผู๎ มี สิ ท ธิ ซึ่ ง เคยได๎ รั บ เงิ น ชํ ว ยเหลื อ คํ า ดอกเบี้ ย โครงการสวั ส ดิ ก ารที่ อ ยูํ อ าศั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการชํวยเหลือคําดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยูํอาศัย พ.ศ. 2545 และ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการชํวยเหลือคําดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยูํอาศัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ยังคงมีสิทธิตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการชํวยเหลือคําดอกเบี้ย
โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยูํอาศัย พ.ศ. 2545 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการชํวยเหลือ
คําดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยูํอาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 อยูํตํอไปจนกวําจะหมดสิทธิตามระเบียบ
นั้น ๆ
ในกรณี ผู๎ มี สิ ท ธิ ไ ด๎ รั บ เงิ น เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารที่ อ ยูํ อ าศั ย เป็ น คูํ ส มรสกั น ให๎ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น เพื่ อ
สวัสดิการที่อยูํอาศัยได๎ทั้ง 2 ราย
ในกรณี ผู๎ มี สิ ทธิ มีก รรมสิ ทธิ์รํ ว มในบ๎านและที่ ดิน และเป็ นผู๎ กู๎รํว มให๎ ผู๎ มีสิ ทธิ์รํ ว ม ซึ่ งเป็ นบุ คลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีสิทธิยื่นคําขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยูํอาศัยได๎
ระยะเวลาการยื่นคาขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
ยื่นได๎ทุกวัน (เวลาราชการ) ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 3
หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ทําพระจันทร์
วิธีการขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มคําขอฯ จํานวน 1 ชุด
2. สํงหลักฐานการกู๎เงิน (ถํายสําเนาอยํางละ 1 ชุด) พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎องทุกชุด ดังนี้
กรณีดําเนินการกู๎เพื่อซื้อ ปลูกสร๎าง ซํอมแซม ตกแตํงเติมบ๎านหรือที่อยูํอาศัย และประสงค์จะขอรับ
การชํวยเหลือคําดอกเบี้ย

89

หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
1. สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเต็ม) ของตนเองและคูํสมรส
2. สําเนาทะเบียนสมรส
3. สําเนาสลิปเงินเดือน (ลําสุด)
4. สําเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน๎า)
5. สําเนาสัญญาจํานองที่ดิน
6. หลักฐานแสดงการค๎างชําระหนี้คําที่อยูํอาศัย (ใบเสร็จลําสุด)
7. สัญญากู๎เงิน
กรณีเปลี่ยนสถาบันการเงิน (Refinance)
หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
1. สําเนาสัญญากู๎เงินจากสถาบันการเงิน (เดิม) ทุกฉบับ
2. หลักฐานแสดงการค๎างชําระหนี้คําที่อยูํอาศัยจากสถาบันการเงิน (เดิม)
3. สําเนาทะเบียนบ๎านของตนเองและคูํสมรส
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. สําเนาสลิปเงินเดือน (ลําสุด)
6. สําเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน๎า)
7. สําเนาสัญญาจํานองที่ดิน
8. สําเนาสัญญากู๎เงินจากสถาบันการเงิน (ใหมํ)
ผู๎มีสิทธิ ที่นําเงินไปผํอนชําระคําที่อยูํอาศัยกับสถาบันการเงินด๎วยตนเอง เมื่อได๎รับอนุมัติเงินชํวยเหลือ
คําดอกเบี้ยแล๎ว ให๎นําใบเสร็จต๎นฉบับมาขอเบิกจํายเงินภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน (ใบเสร็จสามารถเบิกได๎
ภายใน 3 เดือนนับแตํวันที่มีสิทธิ หากสํงใบเสร็จเป็นประจําทุกเดือนใบเสร็จต๎นฉบับจะมีอายุไมํเกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ในใบเสร็จต๎นฉบับนั้น ๆ)
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะ
ธนาคารออมสิน
บุคลากรที่ต๎องการกู๎เงินเพื่อที่อยูํอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู๎ต่ํากวําลูกค๎าทั่วไป สามารถขอหนังสือผํานสิทธิ เพื่อใช๎ในการกู๎เงินกับสถาบันการเงินดังกลําวได๎
ทั้ง 2 แหํง จากงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
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ผู้มีสิทธิ
ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ๎างประจํา
วิธีการ
สํ งสลิ ป เงิ น เดื อนลํ า สุ ด พร๎ อ มระบุ ส ถาบันการเงินที่จ ะกู๎ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ห รื อธนาคาร
ออมสิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ทางโทรสารหมายเลข 02-564-2904 ให๎งานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
ผู๎ ไ ด๎ รั บ อนุ มั ติ ใ ห๎ กู๎ เ งิ น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ แ ละธนาคารออมสิ น แล๎ ว มหาวิ ท ยาลั ย จะ
ดําเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จํายชําระหนี้ธนาคารฯ เป็นประจําทุกเดือน
หมายเหตุ สําหรับธนาคารออมสิน ยื่นกู๎ได๎ 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาหน๎าพระลาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-2248060
2. สาขาคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-5169456,02-5168520
3. สาขาห๎างฉัตร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-269120

3. สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
3.1 สวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตร
ผู้มีสิทธิ
1. ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ๎างประจํา และพนักงานเงิน
รายได๎ที่สังกัด สํวนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตํอกันจนถึงวันขอรับเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรไมํน๎อยกวํา 1 ปี
2. บุ ต รกํ าลั งศึ กษาอยูํ ใ นสถานศึก ษาที่สั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ องค์ การบริห ารสํ ว นจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ และโรงเรียนราษฎร์ในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตํชั้นอนุบาล ถึงมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา ปวช.3 และ
จะต๎องไมํเป็นผู๎ที่เรียนซ้ําชั้นในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
3. ผู๎มีสิทธิตามข๎อ 1 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 2 คน ให๎บิดาเป็นผู๎เบิก
การจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา
1. อนุบาล – ป.6 ให๎ปีละ 1,500 บาทตํอคน
2. ม.1 – ม.6 (ปวช.3) ให๎ปีละ 2,000 บาทตํอคน
วิธีการ
ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. คํารับรองของโรงเรียน (ตามแบบ กค.2/003 ข.) หรือสําเนาใบเสร็จคําเลําเรียนประจําภาค 2
2. ใบสําคัญการสมรส (กรณีบิดาเป็นผู๎ใช๎สิทธิเบิก)
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3. ใบสูติบัตรของบุตร และสําเนาทะเบียนบ๎าน (ของผู๎เบิกและของบุตร)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ๎ามี)
4.1. บุคลากรสังกัดสํานัก สํวนกลาง ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร๎อมหลักฐานให๎หนํวยงานรวบรวม หรือสํง
โดยตรงที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตํเดือน
ตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป หากพ๎นระยะเวลาดังกลําว ให๎ถือวําสละสิทธิ
4.2. บุคลากรสังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร๎อมหลักฐานได๎ที่หนํวยงานของตนเอง
ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตํเดือนตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป

4. สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
4.1 โครงการสวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ของข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศ(งบคลัง) ลูกจ้างประจา และพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวที่สังกัดส่วนกลาง
ผูม้ ีสิทธิ

ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสํวนกลาง (ที่ประสงค์จะใช๎สิทธิ
เบิกตามสิทธิพนักงานเงินรายได๎ที่บรรจุกํอนปี 2540) ลูกจ๎างงบคลังชาวตํางประเทศ ลู กจ๎างประจํา และ
พนักงานเงินรายได๎ประเภทชั่วคราวที่สังกัดสํวนกลาง (ผลประโยชน์และความคุ๎มครอง ตามตารางผลประโยชน์
ความคุ๎มครองของบริษัทผู๎รับประกัน)
4.2 โครงการสวัสดิการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ(กลุ่ม) สาหรับ พนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้มีสิทธิ
1. พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสํวนงานสังกัดสํวนกลาง (ที่บรรจุเป็น
พนักงานเงินรายได๎หลังปี 2540) และพนักงานเงินรายได๎ประเภทประจําสังกัดสํวนกลาง
2. บุ ค คลในครอบครั ว ของบุ ค ลากรตามข๎ อ 1 (บิ ด า มารดา คูํ ส มรส และบุ ต ร) ที่ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยสํงรายชื่อให๎มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง (ตามตารางผลประโยชน์ความคุ๎มครอง)
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วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล
* สําหรับบุคลากรสังกัดสํวนกลาง ดําเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเรียกร๎องคํารักษาพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มพร๎อมแนบใบเสร็จคํารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต๎นฉบับ) สํงให๎งาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนรังสิต
02-564-2903, 02-564-4440 ตํ อ 1889-90 หรื อ ศู น ย์ ป ระสานงานกองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โทร 02-613-2056
3. บริษัทจํายคํารักษาพยาบาลโดยโอนเงินเข๎าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ตํางๆ ที่ผู๎เบิกแจ๎งผําน
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
* สําหรับบุคลากรสังกัดหนํวยงานอื่นในมธ.
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเรียกร๎องคํารักษาพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มพร๎อมแนบใบเสร็จคํารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต๎นฉบับ) สํงภายใน
หนํวยงานของตนเอง บริษัทประกันจะไปรับเอกสารด๎วยตนเองและบริษัทประกันจะดําเนินการ
เบิกคํารักษาพยาบาลโดยโอนเข๎าบัญชีตามที่แจ๎งตํอไป

5. สวัสดิการช่วยเหลือค่าทาศพ
ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้สังกัด
ส่วนกลางและลูกจ้างประจา
วิธีการ
 กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
- หนํ ว ยงานต๎น สังกัด แจ๎งเรื่องบุคลากรถึงแกํกรรมสํ งให๎ งานสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินการเวียนแจ๎งโดยวิธี Line ใน G.HR.TU ซึ่งเป็น Line Group
ของเจ๎าหน๎าที่บุคคลทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน
- มหาวิทยาลัยเป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- นําพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
- อธิการบดี หรือผู๎ที่อธิการบดีมอบหมายให๎เป็นผู๎แทนไปรํวมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
 กรณีผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแก่กรรม
- หนํ ว ยงานต๎น สังกัด แจ๎งเรื่องบุคลากรถึงแกํกรรมสํ งให๎ งานสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินการเวียนแจ๎ง การถึงแกํกรรมให๎หนํวยงานตํางๆ ทราบ
- มหาวิทยาลัยเป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- นําพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
- อธิการบดี หรือผู๎ที่อธิการบดีมอบหมายให๎เป็นผู๎แทนไปรํวมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
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 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของบุคลากรถึงแก่กรรม
- หนํ ว ยงานผู๎ มี สิ ท ธิ แ จ๎ ง เรื่ อ งให๎ ง านสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ดํา เนิ น การเวี ย นแจ๎ ง
การถึ ง แกํ ก รรมให๎หนํวยงานตํางๆ ทราบ
- ผู๎มีสิทธิกรอกแบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการเงินชํวยเหลือคําทําศพบิดา/มารดา หรือคูํสมรส
หรื อ บุ ต ร พร๎ อ มแนบสํ า เนาใบมรณะบั ต ร 1 ใบ ให๎ ง านสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินการขออนุมัติเบิกจํายเงิน และโอนเงินเข๎าบัญชีออมทรัพย์ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดสานักงานอธิการบดีถึง
แก่กรรม
- หนํวยงานแจ๎งเรื่องให๎งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดําเนินการเวียนแจ๎งการถึงแกํกรรม
ให๎หนํวยงานตํางๆ ทราบ
 กรณีพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดสานักงานอธิการบดีถึงแก่กรรม
- หนํวยงานแจ๎งเรื่องให๎งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดําเนินการเวียนแจ๎งการถึงแกํกรรม
ให๎หนํวยงานตํางๆ ทราบ
- งานสวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโ ยช น์ กองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นํ า พว งหรี ด ในนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
5.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทาศพ
1. มหาวิทยาลั ยจํ ายเงินในการเป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ให๎ แกํข๎าราชการ ข๎าราชการที่
เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ๎างประจํา และพนักงานเงินรายได๎สังกัด สํวนกลางที่
ถึงแกํกรรมรายละ 3,500 บาท
2. บิดา มารดา คูํสมรสที่ชอบด๎วยกฎหมายถึงแกํกรรม รายละ 3,000 บาท
3. บุตรที่ชอบด๎วยกฎหมาย และยังไมํบรรลุนิติภาวะ ไมํรวมบุตรบุญธรรม ถึงแกํกรรม รายละ 2,000
บาท
4. ผู๎มีอุปการคุณรายละ 3,500 บาท ยกเว๎นรายที่มหาวิทยาลัยฯ ให๎จํายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอยูํในดุลย
พินิจของทํานอธิการบดี
5. พวงหรีดเคารพศพไมํเกิน 700 บาท
ระยะเวลาการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทาศพ
ยื่นคําขอรับสวัสดิการเงินชํวยเหลือคําทําศพ บุคคลตามข๎อ (1) และ (3) ภายในเวลา 1 ปี นับแตํวันที่
บุคคลดังกลําวถึงแกํกรรม หากพ๎นกําหนดนี้ถือวําสละสิทธิ์
94

5.2 สวัสดิการเงินทดแทนข้าราชการ และลูกจ้างเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
ผู้มีสิทธิ
ข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งไมํได๎รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานเงินรายได๎สังกัดสํวนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไมํน๎อยกวํา 1 ปี
การจ่ายเงินทดแทน
1. กรณีเสียชีวิต ให๎ได๎รับเงินทดแทน 50,000 บาท
2. กรณีประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะบางสํวนดังนี้
- มือทั้งสองข๎าง
40,000 บาท
- เท๎าทั้งสองข๎าง
40,000 บาท
- สายตาทั้งสองข๎าง
40,000 บาท
- มือข๎างหนึ่งกับเท๎าข๎างหนึ่ง
40,000 บาท
- มือข๎างหนึ่งกับสายตาข๎างหนึ่ง
40,000 บาท
- เท๎าข๎างหนึ่งกับสายตาข๎างหนึ่ง
40,000 บาท
- มือข๎างหนึ่งหรือเท๎าข๎างหนึ่งหรือสายตาข๎างหนึ่ง 20,000 บาท
- นิ้วหัวแมํมือหรือนิ้วชี้ข๎างใดข๎างหนึ่งของมือ
10,000 บาท
- ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหลายข๎อรวมกันให๎ได๎รับเงินทดแทนรวมกันได๎ไมํเกิน 50,000 บาท
ในกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎ได๎รับ
เงินทดแทนไมํเกิน 2 เทําของอัตราที่กําหนด
1. ในกรณี ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ จ นได๎ รั บ อั น ตรายแกํ รํ า งกายหรื อ จิ ต ใจนอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว๎ ใ น
ข๎อ 2 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎มหาวิทยาลัย ให๎ได๎รับเงินทดแทนตามจํานวนที่
อธิการบดีเห็นสมควร แตํทั้งนี้ไมํเกิน 20,000 บาท
2. ในกรณีประสบอุบัติเหตุจนได๎รับอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที่ระบุไว๎ในข๎อ 2 ใน
ระหวํางการเดินทางมาทํางานที่มหาวิทยาลัยและการเดินทางกลับบ๎านพัก ให๎ได๎รับเงินทดแทน
ตามจํานนที่อธิการบดีเห็นสมควร แตํทั้งนี้ไมํเกิน 20,000 บาท
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วิธีการขอรับเอกสาร
1. ให๎บิ ดา มารดา คูํส มรสหรือบุตร ของผู๎มีสิทธิ ยื่นแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนฯ กรณีการ
เสียชีวิตที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร๎อมแนบหลักฐาน







สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เสียชีวิต
สําเนาทะเบียนสมรสของผู๎เสียชีวิต
สําเนาทะเบียนบ๎านของทายาท (ทุกคน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
สําเนาบัตรประชาชนบิดามารดา
สําเนาใบมรณะบัตร

1. กรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ และได๎รับอันตรายแกํรํางกาย และจิตใจ ในการปฏิบัติงาน หรือระหวํางการ
เดิ น ทางไปและกลั บ จากการทํ า งาน ให๎ ยื่ นแบบคํ าขอรับ ประโยชน์ ท ดแทนที่ งานสวั ส ดิ การ และสิ ท ธิ
ประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร๎อมแนบหลักฐาน
 ใบรับรองแพทย์
 ใบเสร็จรับเงินคํารักษาพยาบาล

6. เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารของบุคลากรประเภทตาแหน่งวิชาการ
ผู้มีสิทธิ
ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุเข๎ารับราชการ
และอยูํปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยระหวํางปีงบประมาณมาแล๎วไมํน๎อยกวําสามเดือน
วิธีการได้รับสวัสดิการ
คณะตําง ๆ จะดําเนินการเบิกจํายเงินคําหนังสือและคําถํายเอกสารทางวิชาการ ปีละ 2,000 บาท/
ราย ให๎ผู๎มีสิทธิในชํวงเดือนตุลาคม ของทุกปี

7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สายสนับสนุนวิชาการ
ผู้มีสิทธิ
ข๎ า ราชการ ข๎ า ราชการที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
ลูกจ๎างประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยสํวนงาน สังกัดสํวนกลาง พนักงานเงินรายได๎ประเภทประจําและ
ประเภทชั่วคราวสังกัดสํวนกลาง ซึ่งอยูํปฏิบัติราชการ และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย
มาแล๎วไมํน๎อยกวําสามเดือน
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การจ่ายเงิน
เบิกจํายให๎ผู๎มีสิทธิในชํวงเดือนตุลาคม ของทุกปี ปีละ 2,000 บาท/ราย
 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะดําเนินการเบิกจํายเงินชํวยเหลือ
คําครองชีพให๎ผู๎มีสิทธิสังกัดสํวนกลาง
 คณะ/สํานัก/สถาบัน ตําง ๆ จะดําเนินการเบิกจํายเงินชํวยเหลือคําครองชีพให๎ผู๎มีสิทธิสังกัด
คณะ/สํานัก/สถาบันของตนเอง

8. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
ผู้มีสิทธิ
พนักงานเงินรายได๎สังกัดสํวนกลาง ข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ๎างประจํา(งบคลัง) ซึ่งปฏิบัติงานใน มธ.อยํางน๎อย 1 ปี
วิธีการ
 ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มคําขอรับเงินสวัสดิการจากดอกผลเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทที่อยูํอาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจาก อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย
 แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สําเนาทะเบียนบ๎านของตนเองและคูํสมรส
สําเนาโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูํสมรส
สําเนาสัญญาเชําที่ดินเพื่อปลูกสร๎างบ๎านที่ประสบภัย
สําเนาสัญญาเชําบ๎านที่ประสบภัย
หนั ง สื อ จากสํ ว นราชการที่ เกี่ ย วข๎อ งซึ่ งระบุวํ า ที่ อยูํ อ าศัย ประสบภัย อั น เนื่ อ งมาจาก
อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย

 ยื่นคําขอภายใน 3 เดือน นับตั้งแตํวันที่เกิดเหตุ ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงาน
กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ทําพระจันทร์

97

9. สวั ส ดิ ก ารเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท ส าหรั บ
สายสนับสนุนวิชาการ (ศึกษานอกเวลาราชการ)
ผู้มีสิทธิ
เป็ นข๎าราชการ ข๎าราชการที่เปลี่ ย นสถานภาพ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิช าการ
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล๎ว ไมํน๎อยกวํา 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ประกาศรับสมัคร
ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี)
วิธีการ
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครที่ Website ของกองทรัพยากรมนุษย์
2. กรอกใบสมัครสํงหนํวยงานต๎นสังกัดเพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชารับรอง และแนบหลักสูตรการศึกษาของ
คณะที่ผู๎มีสิทธิที่จะศึกษา
3. สํงบันทึกการขอรับสวัสดิการผํานหนํวยงานต๎นสังกัดโดยแนบใบสมัครและหลักสูตรการศึกษาให๎
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในเวลาที่กําหนด
หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีป ฏิบั ติใ นการพิ จารณาเงิน สวั ส ดิก ารชํว ยเหลื อ คํา หนํ ว ยกิต สํ า หรับ ข๎า ราชการ
ข๎ า ราชการที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพ และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ (ดู ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจํายเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําหนํวยกิต สายสนับสนุน
วิชาการ พ.ศ. 2560)
งานสวัสดิการจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ได๎รับอนุมัติเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต และดําเนินการ
ดังตํอไปนี้
 ผู๎ขอรั บทุน แจ๎งยืนยัน การขอรับเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต เพื่องานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์จะได๎ดําเนินการขออนุมัติเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต
 ผู๎ได๎รับทุนฯ ทําสัญญาชดใช๎เป็นระยะเวลาเทํากับระยะเวลาที่ศึกษา หากผิดสัญญาต๎องชดใช๎
เงินที่รับไป คืนให๎แกํมหาวิทยาลัยและใช๎เงินอีก 1 เทําของเงินที่จะต๎องชดใช๎ดังกลําวให๎เป็น
เบี้ยปรับแกํมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัย ได๎ดําเนิน การจัดสวัส ดิการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย ชื่อ
“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล๎วเฉพาะสํวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎พนักงานมหาวิทยาลัยได๎มีสวัสดิการที่มั่นคง สํงเสริมการออมเงินในขณะทํางาน และ
เป็นหลักประกันของชีวิตในยามที่ออกจากงานหรือครบเกษียณอายุ ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จั ดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู๎บริหารจัดการกองทุน
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พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข๎าทํางานในมหาวิทยาลัยนับแตํวันที่ได๎รับการบรรจุเข๎าปฏิบัติงาน ต๎อง
เป็ น สมาชิกกองทุน สํ ารองเลี้ ย งชีพ ซึ่งในปั จจุบัน เป็นไปตามข๎อบังคับ มธ. วําด๎ว ยการบริห ารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
การสมัครเข้ากองทุน
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
1. ใบสมัครเข๎าเป็นสมาชิกกองทุน
2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุผู๎รับประโยชน์ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรอกแบบฟอร์มข๎อ 1 และ 2 พร๎อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสํงที่งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต
หรือศูนย์ประสานงาน กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ทําพระจันทร์
การส่งเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จําย ตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
จํายเงินสะสม (ร๎อยละ)
ตั้งแตํเริ่มเป็นสมาชิก
3 - 15 (ตามความสมัครใจ)
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบให้ ดังนี้
อายุสมาชิกครบ 1 ปี แตํ ไมํครบ 2 ปี
อายุสมาชิกครบ 2 ปี แตํ ไมํครบ 5 ปี
อายุสมาชิกครบ 5 ปีขึ้นไป

มธ. จํายเงินสมทบให๎ 3% ของเงินเดือน
มธ. จํายเงินสมทบให๎ 4% ของเงินเดือน
มธ. จํายเงินสมทบให๎ 5% ของเงินเดือน

สมาชิกได้รับเงินคืนเมื่อลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุ
สมาชิ ก จะได๎ รั บ เงิ น สะสมและผลประโยชน์ ส ะสมคื น ในสํ ว นของตนเองทั้ ง หมด สํ า หรั บ เงิ น ที่
มหาวิทยาลัยสมทบให๎ จะได๎รับตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้
เป็นสมาชิกต่ํากวํา 2 ปี ไมํได๎รับคืนเงินสมทบ
เป็นสมาชิกครบ 2 ปี มธ.จํายเงินสมทบ 25% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม
เป็นสมาชิกครบ 3 ปี มธ.จํายเงินสมทบ 50% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม
เป็นสมาชิกครบ 4 ปี มธ.จํายเงินสมทบ 75% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม
เป็นสมาชิกครบ 5 ปี มธ.จํายเงินสมทบให๎ 100% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม
ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต มธ. จํายเงินสมทบ 100%
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ในกรณีสมาชิกลาพัก ลาคลอดหรือลาประเภทอื่นใดที่สมาชิกมีสิทธิลาได๎ตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ของนายจ๎าง โดยไมํได๎รับคําจ๎างในชํวงเวลาดังกลําว สมาชิกไมํต๎องสํงเงินสะสมสํวนของตนเข๎ากองทุน และ
มหาวิทยาลัยไมํต๎องสํงเงินสมทบ

11. กองทุนประกันสังคม
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลู ก จ๎ า งชั่ ว คราว (งบคลั ง ) และพนั ก งานเงิ น รายได๎ สั ง กั ด สํ ว นกลาง เข๎ า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล๎ว จะต๎องดําเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม ดังนี้
11.1 กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
 ผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)
 สํงเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถูกต๎องจํานวน 1 ชุด
 ไมํต๎องกรอกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให๎หลังจากจํายเงินสมทบครบ
3 เดือนแล๎ว
11.2 กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว
 ผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03/1) หรือปัจจุบันใช๎แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหมํ)
 สํงเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถูกต๎อง จํานวน 1 ชุด
 หากผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-03/1 แบบเดิม ต๎องกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร๎อมสํงเอกสารบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด๎วย (ถําย
สําเนาบัตรเดิมเก็บไว๎) แตํถ๎าใช๎แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหมํ) ไมํต๎องกรอกแบบสปส. 9-02
11.3 กรณีผู้ได้รับการจ้าง ( ตามข้อ1 และ 2 ) เป็นชาวต่างประเทศ
ดําเนินการตามข๎อ 1 หรือข๎อ 2 แล๎วแตํกรณี พร๎อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังตํอไปนี้
 สําเนาหนังสือเดินทาง
 สําเนาใบอนุญาตทํางานคนตํางด๎าว
11.4 กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่
ผู๎ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหมํได๎ เมื่อมีมีกรณีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานใหมํ
2. ย๎ายที่อยูํ
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งานสวัสดิการจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ได๎รับอนุมัติเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต และดําเนินการ
ดังตํอไปนี้
 ผู๎ขอรั บทุน แจ๎งยืนยัน การขอรับเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต เพื่องานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์จะได๎ดําเนินการขออนุมัติเงินทุนชํวยเหลือคําหนํวยกิต
ผู๎ได๎รับทุนฯ ทําสัญญาชดใช๎เป็นระยะเวลาเทํากับระยะเวลาที่ศึกษา หากผิดสัญญาต๎องชดใช๎เงินที่รับ
ไป คื น ให๎ แ กํ ม หาวิ ท ยาลั ย และใช๎ เ งิ น อี ก 1 เทํ า ของเงิ น ที่ จ ะต๎ อ งชดใช๎ ดั ง กลํ า วให๎ เ ป็ น เบี้ ย ปรั บ แกํ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานประกันสังคมประกาศให๎ผู๎ประกันตนเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (ซึ่งให๎
เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได๎ปีละ 1 ครั้งระหวํางเดือนมกราคม – มีนาคมในแตํละปี)
ผู๎ประกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร๎อมแนบบัตรประจําตัว
ประชาชน
11.5 กรณีเ ปลี่ยนแปลงข้อเท็จ จริงผู้ประกันตน อาทิ ชื่อ สกุล บัตรประจาตัวประชาชน สถานภาพ
ครอบครัว สมรส หย่า มีบุตร เป็นต้น
ผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารที่เปลี่ยนแปลง เชํน สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนหรือสําเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว
หรือ นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยํา
2. กรอกแบบขอบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ด๎วย
11.6 กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
การแจ๎ งสิ้ น สุ ดความเป็ น ผู๎ ป ระกัน ตนมี 6 กรณี ได๎แ กํ (1) ลาออก (2) สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจ๎า ง
(3) เลิกจ๎าง (4) เกษียณอายุ (5) ไลํออก/ปลดออก/ให๎ออก/เนื่องจากกระทําความผิด (6) ตาย
1. กรณี (1) - (5) หนํวยงานต๎องให๎ผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจ๎งสิ้นสุดความเป็นผู๎ประกันตน
(สปส. 6-09) พร๎อมแนบเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ชุด
2. กรณี (6) หนํวยงานกรอกแบบฟอร์มการแจ๎งสิ้นสุดความเป็นผู๎ประกันตน (สปส. 6-09) พร๎อม
แนบเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
11.7 การขอรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี 7 กรณี ได้แก่
1. กรณี เ จ็ บ ปุ ว ย หรื อ ประสบอั น ตราย ที่ ไ มํ ไ ด๎ เ กิ ด ขึ้ น จากการทํ า งานรวมถึ ง กรณี ทั น ตกรรม
(กรณีอุด ฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนและการผําฟันคุด) และกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน (ผู๎ปุวยนอกผู๎ปุวยใน
และกรณีอุบัติเหตุ)
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
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4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะห์บุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีวํางงาน
จากข๎อ 11.7 ข๎อ 1 - 6 ผู๎ ป ระกัน ตนกรอกแบบฟอร์มขอรับ ประโยชน์ท ดแทน สปส. 2-01 หรื อ
สปส. 2-16 แล๎ว แตํกรณีพร๎ อมแนบเอกสารหลั กฐานในเรื่องที่ต๎องการ (เว๎นแตํกรณี ข๎อ 4 ให๎ ทายาทของ
ผู๎ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2 – 01 และติดตํอสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
/ จังหวัด / สาขา ได๎โดยตรง)
ทั้งนี้ ในการดําเนินการข๎างต๎น ให๎หนํวยงานทําหนังสือพร๎อมแนบแบบฟอร์มและหลักฐานตํางๆ ตาม
รายละเอียดข๎างต๎น สํงได๎ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได๎
ที่ นายนิมิตร โค๎วบุญงาม โทร. 02-5644440 ตํอ 1889-90)
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คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามหลักกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(มาตรา45) กําหนดเป็น
หลั ก การให๎ ข๎ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต๎ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณตามที่ ส ภา
สถาบัน อุดมศึกษากําหนดในการนี้ สภามหาวิทยาลั ยจึงได๎ตราข๎อบัง คับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์วําด๎ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 ขึ้นโดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. กาหนดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ประกอบด้วย ดังนี้
1.1. จรรยาบรรณตํอตนเองและวิชาชีพ
1) พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต๎อง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการโดยไมํ
โอนอํอนตํออิทธิพลใด ๆ
2) พึงเป็นผู๎มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให๎เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) ต๎องใช๎วิชาชีพในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความซื่อสัต ย์ และไมํแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว๎ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด๎วย
4) พึงมีทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ เพื่อให๎การปฏิบัติหน๎าที่ราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด๎วย
1.2. จรรยาบรรณตํอการปฏิบัติงานและหนํวยงาน
1) พึงยึดมั่นตํอแนวทางการปฏิบัติงานที่มุํงสูํความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ความเป็นธรรมใน
สังคม และการรํวมนําสังคมไปในแนวทางที่ถูกต๎อง ดีงาม และพึงปรารถนา
2) ต๎องปฏิบัติห น๎าที่ด๎ว ยความซื่อสั ตย์สุ จริต และไมํมีผ ลประโยชน์เกี่ยวข๎องหรือขัดแย๎งตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามตําแหนํงของตน
3) พึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎
4) พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มกําลังความสามารถโดยไมํเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
5) พึ ง ประพฤติ ต นเป็ น ผู๎ ต รงตํ อ เวลา และใช๎ เ วลาในการปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ใ ห๎ เ ป็ น ประโยชน์ ตํ อ
มหาวิทยาลัยอยํางเต็มที่
6) พึงดูแลรักษาและใช๎ทรัพย์สินของทางราชการอยํางประหยัด คุ๎มคํา โดยระมัดระวังมิให๎เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตํอทรัพย์สินของตนเอง
7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไมํกระทําการใดๆอันจะกํอให๎เกิด
ความเสียหายแกํมหาวิทยาลัย
8) ต๎องไมํแสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์สํวนตัวหรือหมูํ
คณะโดยมิชอบ

103

1.3. จรรยาบรรณตํอผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และผู๎รํวมงาน
1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให๎ความรํวมมือชํวยเหลือในหนํวยงานของตนทั้งใน
ด๎านการให๎ความคิดเห็น การชํวยทํางานและการแก๎ปัญหารํวมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นวําจะมีประโยชน์ตํอการพัฒนางานในความรับผิดชอบด๎วย
2) พึงดูแลเอาใจใสํผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาทั้งในด๎านการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู๎ อยูํใต๎บังคับบัญชาด๎วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต๎องตามทํานองคลองธรรม
3) พึงชํวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต๎อง รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความสามัคคี รํวมแรง
รํวมใจกับผู๎รํวมงานในการปฏิบัติหน๎าที่เพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวม
4) พึงปฏิบัติตํอผู๎รํวมงานตลอดจนผู๎เกี่ ยวข๎องด๎วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต๎อง
ตามทํานองคลองธรรม
ต๎องไมํกระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และผู๎รํวมงานซึ่งมิใชํ
คูํสมรสของตน
5) ต๎องไมํนําผลงานของผู๎อื่นมาเป็นของตน
6) ต๎องปฏิบัติตามคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน๎าที่ราชการโดยชอบด๎วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ
ในกรณีที่เห็นวําการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให๎เสียหายแกํราชการ หรือจะเป็นการไมํรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็
ได๎ และเมื่อได๎เสนอความเห็นแล๎ว ถ๎าผู๎บังคับบัญชายังยืนยันโดยให๎เหตุผลเป็นหนังสือให๎ปฏิบัติตาม
คําสั่งเดิมผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาต๎องปฏิบัติตาม
1.4. จรรยาบรรณตํอนักศึกษา ผู๎รับบริการ ประชาชน และสังคม
1) พึงปฏิบัติตนให๎เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
2) พึงให๎บริการแกํนักศึกษา ผู๎รับบริการ และประชาชนผู๎มาติดตํองานอยํางเต็มกําลังความสามารถ
ด๎วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ําใจ และใช๎กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นวําเรื่องใดไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎หรือไมํอยูํในอํานาจหน๎าที่ของตนจะต๎องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให๎ไปติดตํอ
ยังหนํวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวํามีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้นๆ ตํอไป
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3) ต๎องละเว๎นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลคําเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให๎กันโดย
เสนํหาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู๎รับบริการ และประชาชนหรือผู๎ซึ่งอาจได๎รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหน๎าที่นั้น หากได๎รับไว๎แล๎วและทราบภายหลังวําทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
รับไว๎มีมูลคําเกินปกติวิสัย ก็ให๎รายงานผู๎บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกํ
กรณีตํอไป
4) ต๎องรักษาความลับของนักศึกษา และผู๎รับบริการ
5) พึ ง ปฏิ บั ติ ต นตํ อ นั ก ศึ ก ษา ผู๎ รั บ บริ ก าร และประชาชนอยํ า งเหมาะสมและถู ก ต๎ อ ง
ตามทํานองคลองธรรม
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นอาจารย์ นอกจากจรรยาบรรณที่ใช๎รํวมในฐานะเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล๎ว ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎ วยจรรยาบรรณของบุคลากรและ
อาจารย์ พ.ศ. 2551 ยังได๎กําหนดจรรยาบรรณเฉพาะของอาจารย์เพิ่มเติมไว๎อีกด๎วย ได๎แกํ
1.5. จรรยาบรรณในการสอน
พึงมีความรับผิดชอบในการสอน ดังนี้
1) แจ๎งให๎นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา และพึงประเมินผล
การสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน
3) สอนตรงเวลาที่กําหนด ไมํทิ้งการสอนกลางคัน ไมํงดสอนโดยไมํมีเหตุอันควร ถ๎ามีการงดการ
สอนพึงจัดสอนชดเชย
4) ด๎วยความเต็มใจ ไมํปิดบังความรู๎ หรือเลือกที่รักมักที่ชัง
5) ให๎ความรํวมมือในการประเมินผลการสอน
1.6. จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตํอนักศึกษา
พึงเป็นที่พึ่งและแบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษา ดังนี้
1) ให๎คําปรึกษาทั้งในด๎านวิชาการ และด๎านอื่นๆ ที่จําเป็นแกํนักศึกษา
2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาเข๎าพบ ติดตํอสื่อสาร หรือขอคําปรึกษาได๎ตามสมควรโดยแจ๎งประกาศให๎
นักศึกษาทราบ
3) ปฏิบัติตํอนักศึกษาด๎วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให๎เกียรติซึ่งกันและกัน
4) พัฒนาความรู๎ทางวิชาการให๎แกํนักศึกษา
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5) มีความเมตตา ให๎อภัย เอาใจใสํ และให๎กําลังใจแกํนักศึกษาอยํางเต็มกําลังความสามารถ
6) ประพฤติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีและวางตัวให๎เหมาะสมกับการเป็นผู๎ประสาทความรู๎แกํนักศึกษา
1.7. จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง
พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยูํเสมอ ดังนี้
1) แสวงหาความรู๎ทางวิชาการและเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ติดตามความก๎าวหน๎า และพัฒนาวิธีการสอนให๎ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ตํอนักศึกษา
3) เป็นผู๎สร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ตํอสังคม
1.8. จรรยาบรรณในการทําวิจัย
ในการทําวิจัย พึงต๎องปฏิบัติ ดังนี้
1) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย
2) ดํ า เนิ น การวิ จั ย ให๎ เ ป็ น ไปตามข๎ อ ตกลงที่ ทํ า ไว๎ กั บ หนํ ว ยงานที่ ส นั บสนุ น การวิ จั ย และตํ อ
หนํวยงานที่ตนสังกัด
3) มีพื้นฐานความรู๎ในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย
4) มีความรับผิดชอบตํอสิ่งศึกษาวิจัย ไมํวําจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมํมีชีวิต
5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช๎เป็นตัวอยํางในการวิจัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ข๎อบังคับแพทยสภาวําด๎วยการรักษาจริยธรรมแหํงวิชาชีพเวชกรรม และคําประกาศของสมาคม
แพทย์โลกวําด๎วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการทําวิจัยในคน
6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู๎อื่น
9) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตํอสังคมทุกระดับ
2. การดาเนินการทางจรรยาบรรณ
ให๎มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณเป็นองค์กรกลางที่มีอํานาจหน๎าที่
พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ โดยในการดําเนินการทางจรรยาบรรณที่ไมํเป็นความผิดวินัย
ให๎ผู๎บังคับบัญชาแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานให๎คณะกรรมการที่ทําหน๎าที่องค์กรกลางพิจารณา
วินิจฉัย
สํวนการดําเนิน การทางจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย ให๎มีการสอบสวนตามข๎อบังคับฯวําด๎ว ย
การดําเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย
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3. โทษทางจรรยาบรรณมี 3 สถาน ได้แก่
1) การตักเตือน
2) การสั่งให๎ดําเนินการให๎ถูกต๎อง
3) การทําทัณฑ์บน
เมื่อได๎ดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแล๎วให๎มีการบันทึกไว๎ในทะเบียนประวัติบุคคลด๎วย ในกรณีที่
ผู๎ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแล๎วไมํปฏิบัติตามคําตักเตือนไมํดําเนินการให๎ถูกต๎อง หรือฝุาฝืนทัณฑ์บนให๎ถือ
วําเป็นการกระทําผิดวินัย
4. สิทธิของผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
กําหนดให๎สิทธิบุคลากรผู๎ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษตํอคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร๎องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได๎ ภานใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งโทษทางจรรยาบรรณ
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ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. กล๎ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต๎อง
มุํงมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ ความดีงาม ชอบธรรม เสียสละ เป็นกลาง ไมํโอนอํอนตาม
อิทธิพล
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบตํอผลของงานและสังคม
3. โปรํงใส ตรวจสอบได๎
ชัดเจน เปิดเผย จริงใจ พร๎อมรับการตรวจสอบ
4. ไมํเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด๎วยความเสมอภาค ให๎บริการด๎วยความรวดเร็ว เต็มใจ เอื้อเฟื้อ และเป็นธรรม
5. มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทํางานอยํางคุ๎มคํา เกิดผลสําเร็จ เป็นประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม
หมายเหตุ ปรับปรุงคูํมือพนักงานใหมํ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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