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ประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก ่ อ ตั ้ ง เมื ่ อ วั น ที ่ 27 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2477 โดยมี ช ื ่ อ เมื ่ อ เริ ่ ม ก่ อ ตั ้ ง ว่ า
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ประเทศชาติ มีความจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การ
ปกครองและสังคม มารับใช้ประเทศชาติอ ย่ างเร่ งด่ว น จึงได้เสนอร่ างพระราชบัญ ญัต ิมหาวิทยาลั ย วิ ช า
ธรรมศาสตร์และเมือง พ.ศ. 2476 เพื่อเปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ได้มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็น
ผู้กระทำพิธีเปิดและศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย
(และเป็นผู้ประศาสน์การคนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นอธิการบดี)
ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงาน
ต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้ “.....มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของ
ราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา....”
ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงเป็นตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่ง
แรกของประเทศไทย โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมายผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาและเปิดกว้าง
ให้ถึง ผู้ที่เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนฯ ผู้แทนตำบล ครู ทนายความ เข้าเรียนได้ด้วย ปรากฏว่าในปีแรกมี
ผู้สมัครศึกษาถึง 7,094 คน วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนง คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมาย
เป็นหลัก แต่ได้สอนวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตด้วย เมื่อจบปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิตก็ อาจ
ศึกษาต่อปริญญาโท แยกเป็น แขนงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตต่อไป วิชาอีกแขนงหนึ่งคือ
วิชาการบัญชีโดยมีหลักสูตร 3 ปี สำหรับประกาศนียบัตรทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี สำหรับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท)
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ด ี พนมยงค์ ทำให้ ผ ู ้ ไ ม่ ม ี โ อกาสได้ ศ ึ ก ษาถึ ง ขั้ น
มหาวิทยาลัย ได้จบปริญญาและประกาศนียบัตรไปรับใช้ประเทศชาติในทางการเมือง กระทรวงทบวงกรมต่าง
ๆ วงการธุรกิจและอาชีพอิสระเป็นอันมาก
สำหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช้ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ต่อมาเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2478 มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ของกองทัพและ
ปรับปรุงอาคารเดิม

พร้อมทั้งสร้างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญาและความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้าง
ได้มาจากเงินที่มหาวิทยาลัย เก็บจากค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน (คนละ 20 บาทต่อปี) นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา
มหาวิทยาลัย ได้ตั้งธนาคารเอเชียขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาวิชาการบัญชีใช้เป็นที่ฝึกงานด้วย
ในปี พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรีย มปริญญามีหลักสูตร 2 ปี เพื่อรับผู้ประสงค์จะเข้า
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนัก
ไปทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัช ญา วิชา
เทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และ ชวเลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมด 8 รุ่น จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึง
ถูกยกเลิกไป
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหาร ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ด้วย
เหตุผลทางการเมือง และการปกครองของคณะรัฐประหาร ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูก
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศชื่อมหาวิทยาลัย
ถูกตัดคำว่า “การเมือง” ออกเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ตำแหน่งผู้ประศาสน์การถูกยกเลิก
เปลี่ยนเป็นอธิการบดี หลักสูต รการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ความเป็ น ตลาดวิ ช าหมดไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
ในปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่า ควรที่จะขยาย
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในขั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม เช่นเดียวกับ หลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิ ม พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึ ง
เจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ที่รังสิต เพื่อสนองรับการ
ขยายตั ว ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จ ึ ง ขยายออกไปที ่ ร ั ง สิ ต เรี ย กว่ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเจริญก้าวหน้ าและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขยายไปที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วย โดยอยู่บนพื้นฐานการ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดั่งเช่นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม”
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โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
นายกสภา
มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อธิการบดี
ส่วนของสำนักงาน

(ก) สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

(ข) สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

(ค) กลุ่มบริการและ
สนันสนุนการบริหาร

1. สนง.ยุทธศาสตร์และการคลัง
- กองแผนงาน
- กองคลัง
- กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ
- กองวิเทศสัมพันธ์
- กองพัฒนาคุณภาพ
2. สนง.บริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา
- กองบริการวิชาการ
- กองบริการการวิจัย
- กองกิจการนักศึกษา
3. สนง.บริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
- กองทรัพยากรมนุษย์
- กองนิตกิ าร
4. สนง.บริหารกายภาพและบริการกลาง
- กองบริหารศูนย์ทา่ พระจัน
- กองบริหารศูนย์รังสิต
- กองบริการศูนย์ลำปาง

ส่วนของคณะ/วิทยาลัย
(ง) กลุ่มบริการและสนันสนุนการศึกษา
(จ) กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
(ฉ) กลุ่มวิสาหกิจ
ง) กลุ่มบริการและสนันสนุนการศึกษา
1. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. สนง. ทะเบียนนักศึกษา
3. หอสมุดแห่ง มธ.
4. สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. สนง.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง ทธ.
6. สนง.ศูนย์ทดสอบ
7. รร. อนุบาลแห่ง มธ.
จ) กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
1. สนง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีชั้นสูง
- สนง.เลขานุการ
- ศูนยืวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง
- ศูนย์สตั ว์ทดลอง
- ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
2. สนง.สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
- สยง.เลขานุการ
- ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง
- ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่ง มธ.
- ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ฉ) กลุ่มวิสาหกิจ
1. สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา
2. สำนักพิมพ์ มธ.
3. โรงพิมพ์ มธ.
4. ศูนย์หนังสือ มธ.
5. สนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์

คณะ
1. นิติศาสตร์
2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. รัฐศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์
5. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. ศิลปศาสตร์
7. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. วิศวกรรมศาสตร์
11. แพทยศาสตร์
12. ทันตแพทยศาสตร์
13. สหเวชศาสตร์
14. พยาบาลศาสตร์
15. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
16. ศิลปกรรมศาสตร์
17. สาธารณสุขศาสตร์
18. เภสัชศาสตร์
19. วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ส่วนของสถาบัน /
สถาบันอาณาบริเวณ
สถาบัน
26. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
27. สถาบันภาษา
28. สถาบันไทยคดีศึกษา
29. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
30. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
- สนง.เลขานุการ
- ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา
- ศูนย์อินเดียศึกษา
- ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
- ศูนย์อาเซียนศึกษา

วิทยาลัย
20. วิทยลัยนวัตกรรม
21. วิทยาลัยสหวิทยาการ
22. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อื้งอาภรณ์
24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
25. วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา

ที่มา: พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : ความเป็นธรรมศาสตร์ (Thammasat Consciousness)
Code : CC1
คาจากัดความ : มีจิตสำนึกควำมเป็นธรรมศำสตร์ และสำมำรถนำไปใช้เป็นหลักใน
กำรทำงำน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่ำนิยมให้แก่ผู้ร่วมงำนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. รักษำวินัยรำชกำร มีควำมซือ่ สัตย์สุจริต ตรงต่อเวลำ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
แสดงออกถึงพฤติกรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพ หรือจรรยำบรรณในตำแหน่งหน้ำที่
ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 2. ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถโดยไม่คำนึงว่ำจะมีผู้อื่นได้รู้เห็นหรือ
ในระดับพื้นฐำน
จะได้รับควำมดีควำมชอบตอบแทนหรือไม่
3. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงำนอย่ำงเป็นมิตรและมีน้ำใจเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน
ร่วมกันเป็นทีม และกำรสร้ำงสังคมกำรทำงำนที่เป็นมิตร
ระดับ 2
1. ให้คุณค่ำควำมสำคัญแก่บุคคลทุกฝ่ำยและทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงสมรรถนะในระดับ
ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
ที่ 1 และแสดงออกถึง 2. กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตนเองอย่ำงเปิดเผย ตรงไปตรงมำ และรับฟัง
พฤติกรรมควำมเป็น
ควำมคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงสถำนภำพของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิของ
ธรรมศำสตร์ในระดับ
ผู้อื่น
ปำนกลำง
3. ยึดหลักกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้กำรทำงำนมีควำมรอบคอบและได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 3
1. แสดงออกถึงจิตสำนึกควำมเป็นธรรมศำสตร์โดยกำรทำงำนที่มุ่งเน้นคุณภำพ
แสดงสมรรถนะในระดับ
ควำมเป็นธรรม กำรคำนึงถึงผู้ด้อยโอกำส และค่ำนิยมที่เกีย่ วข้อง
ที่ 2 และแสดงออก 2. ประสำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำยทุกหน่วยงำนในองค์กรอย่ำงเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้
พฤติกรรม
เกิดควำมสำเร็จและคุณภำพกับผลงำนของมหำวิทยำลัย
ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 3. ให้ควำมสำคัญและควำมร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เช่น
ในระดับสูง
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน โดยกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
หรือเป็นผลดีต่อเรื่องดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
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ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 4
1. อธิบำยถึงคุณค่ำของควำมเป็นธรรมศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจน
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 2. ยินดีและพร้อมที่จะทำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้ำนที่ตนมีควำมถนัด
และถ่ำยทอดแนวคิดและ
และมีควำมมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนนั้น
ค่ำนิยมควำมเป็น
3. ถ่ำยทอดและปลูกฝังควำมเป็นธรรมศำสตร์ ทั้งในด้ำนแนวคิด ค่ำนิยม และ
ธรรมศำสตร์
คุณค่ำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงำน
1. พัฒนำแนวคิดควำมเป็นธรรมศำสตร์จนสำมำรถแสดงพฤติกรรมควำมเป็น
ระดับ 5
ธรรมศำสตร์ในลักษณะเฉพำะของตนเอง
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 2. มีพฤติกรรมกำรทำงำนที่แสดงถึงควำมเป็นธรรมศำสตร์ซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่ดี
และเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร 3. แสดงควำมคิดเห็นและมีบทบำทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
แสดงออกถึง
กำรเมือง และสำธำรณะ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตนเองจะได้รับ
ควำมเป็นธรรมศำสตร์

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : การมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ ( Achievement Orientation) Code : CC2
ค าจ ากั ด ความ : ควำมมุ่ งมั่ น ที่ จะปฏิ บั ติ งำนในควำมรับ ผิ ด ชอบให้ ดี ที่ สุ ด
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงำนที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งทำให้เกิดกำรพัฒนำ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภำรกิจของหน่วยงำนหรือองค์กร
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. สอบถำมและขวนขวำยที่ จ ะศึ ก ษำหำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งำนที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้
แสดงออกว่ำใฝ่รู้และมีควำม
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
พยำยำมในกำรทำงำนให้ดี 2. มีควำมมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลำในกำรทำงำน
3. มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถส่งงำนได้ตำมกำหนดเวลำ
4. มีควำมกระตือรือร้นและแสดงออกถึงควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงงำน
5. ให้ดีขึ้น
ระดับ 2
1. กำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำย ในกำรทำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนตำมมำตรฐำน
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. วำงแผนกำรท ำงำนอย่ ำ งเป็ น ระบบ รอบคอบ รั ด กุ ม พยำยำมท ำงำนให้
ที่ 1 และสำมำรถทำงำนให้
ถูกต้องตำมขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีกำรที่กำหนดไว้
ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยที่ 3. สำมำรถทำงำนให้ได้ผลงำนตำมมำตรฐำนหรือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
กำหนดไว้
4. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลงำนของตนเอง ว่ำได้มำตรฐำนและสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยหรือไม่
ระดับ 3
1. เสียสละ อุทิศเวลำให้แก่รำชกำร ทำงำนโดยมุ่งเน้นผลงำนเป็นหลัก
แสดงสมรรถนะในระดับ 2 2. สำมำรถวิ เครำะห์ แ ละค้ น หำสำเหตุ ข องปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกำรท ำงำน
และสำมำรถให้ข้อคิดเห็นใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีขึ้น
กำรปรับปรุง
3. เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงพัฒ นำแก่เพื่อนร่วมงำน เพื่อให้กำรทำงำน
และพัฒนำงำนได้
ได้มีประสิทธิภำพกว่ำเดิม หรือผลงำนมีคุณภำพสูงขึ้น
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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ความหมายของระดับ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับ 3
และสำมำรถพัฒนำวิธีกำร
ทำงำนเพื่อให้ได้ผลงำน
ที่โดดเด่น
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับ 4
และ สำมำรถนำกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเป็น
เลิศของหน่วยงำนได้

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

คาอธิบายพฤติกรรม
พยำยำมทำงำนโดยมีกำรกำหนดมำตรฐำนของงำนที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นกว่ำ
มำตรฐำน
พัฒนำระบบ ขั้นตอน หรือวิธีกำรทำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด
เป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ใ นด้ ำ นกำรพั ฒ นำงำน และสำมำรถให้ ค ำแนะน ำ
แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวข้องได้
สำมำรถวำงแผนและเตรียมกำรเพื่อให้สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เป็นเลิศตำม
พันธกิจ/ภำรกิจของหน่วยงำน
สำมำรถบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดผลงำนที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่ได้วำงแผนไว้
สำมำรถตั ด สิ น ใจ โดยกำรค ำนวณผลได้ ผ ลเสี ย เพื่ อ ด ำเนิ น กำรให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตำมภำรกิจของหน่วยงำน

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก(Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skill)
Code : CC3
คาจากัดความ : ควำมสำมำรถในกำรสือ่ สำรด้วยวำจำ ด้วยลำยลักษณ์อักษร
โดยมีเนื้อหำกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เหมำะสมกับกำลเทศะและกำรเลือกใช้
ช่องทำงที่เหมำะสม เพื่อให้ผอู้ ื่นรับทรำบในเนื้อหำที่ตรงกับที่ต้องกำรสื่อสำรและ
ทันเวลำ เพื่อให้งำนดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. สบตำกับคู่สนทนำและรับฟังด้วยควำมตั้งใจ และสอบถำมคู่สนทนำจนกว่ำจับ
เรียนรู้และมีควำมเข้ำใจ
ประเด็นของกำรสนทนำได้
แนวทำงกำรสื่อสำร
2. อ่ำนคำสั่ง นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ตั้งใจ ทำควำมเข้ำใจกับเอกสำรที่อ่ำน
3. ชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบแก่ผู้อื่น
ระดับ 2
1. จับประเด็นและสรุปสำระสำคัญจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น
ที่ 1 และสำมำรถสื่อสำร 3. เขียนบันทึกหรือรำยงำนเพื่อสื่อสำรในเรื่องที่ตนรับผิ ดชอบที่ไม่ซับซ้อนได้อย่ำง
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเหมำะสม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
ระดับ 3
1. เขียนหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรทำงวิชำกำรที่นำเสนอประเด็นต่ำงๆ
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก ซับซ้อน ได้อย่ำงชัดเจนและตรงประเด็น
ที่ 2 และนำมำประยุกต์ใช้ 2. นำนโยบำย แนวคิดและข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำถ่ำยทอด
อย่ำงเหมำะสม
ให้แก่ผู้ร่วมงำน/นักศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ
3. นำเสนองำนด้วยวำจำ ตลอดจนสำมำรถอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในกำร
ประชุมได้อย่ำงเหมำะสม โดยผู้อื่นสำมำรถเข้ำใจได้ตรงประเด็น
ที่เสนอ
4. เลื อ กใช้ ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่ เหมำะสมกั บ เนื้ อ หำ ผู้ รับ สื่ อ และทั น เวลำที่
ต้องกำร
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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ระดับ 4
1. เขียนหนังสือรำชกำร/เอกสำรทำงวิชำกำร ในเรื่องที่มีเนื้อหำซับซ้อนให้เป็นที่
แสดงสมรรถนะในระดับ
เข้ำใจได้อย่ำงครบถ้วน และตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ 3 และแนะนำ สอนงำน 2. แนะนำให้ผู้ร่วมงำนเข้ำใจหลักเทคนิคหรือวิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ และ
ให้แก่ผู้ร่วมงำนได้
กำรนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
3. ถ่ ำ ยทอดเทคนิ ค กำรเขี ย นหนั ง สื อ รำชกำร/เอกสำรทำงวิ ช ำกำร และกำร
นำเสนองำนด้วยวำจำที่มีประสิทธิภำพแก่ผู้ร่วมงำน
สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ
ระดับ 5
1. ปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรและระบบงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนให้มี
แสดงสมรรถนะในระดับ
ประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้ประโยชน์สูงสุดจำกเทคโนโลยีที่มีอยู่
ที่ 4 และสำมำรถปรับปรุง 2. นำแนวคิด วิธีกำรและเทคนิคที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมี
ระบบ/วิธีกำรสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพ
ประสิทธิภำพสูงขึ้นได้ 3. เสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรสื่อสำรในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
4. ส่งเสริมให้หน่วยงำนมีระบบกำรสื่อสำรที่ดีและเอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจอย่ำงสูงสุด
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อสมรรถนะ : การพัฒนาตนเอง (Self Development)
Code : CC4
คาจากัดความ : ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและสั่งสมข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เพื่อ
น ำมำใช้ ใ นกำรพั ฒ นำตนเองจนมี ศั ก ยภำพสู ง ขึ้ น และสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนให้ มี
ประสิทธิภำพและคุณภำพสูงขึ้น
ความหมายของระดับ
คาอธิบายพฤติกรรม
ระดับ 1
1. แสดงออกว่ำเห็ น ควำมจ ำเป็ น และควำมส ำคั ญ ของกำรแสวงหำและสร้ำงสม
ถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องพัฒนำ
ควำมรู้เพื่อกำรขยำยโลกทัศน์ เช่น ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
ตนเอง
ต่ำง ๆ ในหน่วยงำน /องค์กร อย่ำงสม่ำเสมอ
2. กระตือรือร้นและสนใจในกำรศึกษำหำข้อมูล ควำมรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
สำขำอำชีพของตน
3. ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง และประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนำ
เพื่อให้ตนเองสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ดีขนึ้
ระดับ 2
1. มีกำรตั้งเป้ำหมำยให้ตนเองมีควำมรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนำศักยภำพตนเอง
แสดงสมรรถนะในระดับ 2. ติดตำมข้อ มู ลข่ำวสำรและกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ในหน่ วยงำน องค์กร และวงกำร
ที่ 1 และพร้อมที่จะ
วิชำชีพหรือสำยงำนที่ตนปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง
พัฒนำตนเอง
3. รู้จักวิธีกำรที่จะเสำะแสวงหำข้อมูลและองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
เพื่อพัฒนำงำน
พัฒนำตนเองและกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่จำกแหล่งต่ำง ๆ
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้กับเพื่อนร่วมงำนภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน
ระดับ 3
1. เปิดรับควำมรู้นอกกรอบควำมรู้เดิม และศึกษำทำควำมเข้ำใจกับข้อมูล หรือองค์
แสดงสมรรถนะในระดับ
ควำมรู้ใหม่ที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำตนเอง และหรือเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ที่ 2 และนำองค์ควำมรู้ 2. เลือกใช้หรือประยุกต์วิทยำกำรหรือองค์ควำมรู้ใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
มำประยุกต์ใช้
3. นำองค์ควำมรู้ใหม่มำประยุกต์ร่วมกับประสบกำรณ์เดิมเพื่อพัฒนำงำนหรือทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำน
ในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
4. ระบุข้อดีและ/หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรนำหรือประยุกต์องค์ควำมรู้ใหม่มำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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ความหมายของระดับ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ 3 และให้คำแนะนำ
กำรพัฒนำตนเองแก่ผู้อื่น

1.
2.
3.

ระดับ 5
1.
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ 4 และบริหำรจัดกำรให้ 2.
บุคลำกรในหน่วยงำน
สำมำรถ
3.
พัฒนำตนเองได้
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

คาอธิบายพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ควำมรู้กับเครือข่ำยวิชำชีพหรือผู้ที่อยู่ในสำยงำนที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกันได้
พยำยำมจนสำมำรถทำงำนที่มีระดับควำมยำกและซับซ้อนสูงขึ้นได้ด้วยตนเอง
เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำตนเอง และสำมำรถให้คำแนะนำในกำรพัฒนำ
ศักยภำพตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวข้องกันได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้พัฒนำตนเองโดยกำรวำงแผน
จัดวำงระบบ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
ดำเนินกำรให้บุคลำกรในหน่วยงำนนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อช่วยในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร
เป็นวิทยำกรของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำตนเองจนสำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้
มีประสิ
ทธิภำพและคุณภำพสูงขึ้น
ที่มา : พจนานุกรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
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นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570)
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ สามารถขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ด้ นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ปรัชญา

“.... มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้า บาบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัคร
แสวงหา ความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพของ
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

“มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน”
"The world-class university for the people"

4. พันธกิจ

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนา
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

5. ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนาสังคม”1
"Excellence, Morality, and Social Engagement"

6. เป้าหมายเชิงนโยบาย
1

หมายถึง มีผลการดาเนินงานตามภารกิจของสาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั บริ การวิชาการแก่สังคมที่เป็ นเลิศ
หมายถึง ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นธรรม ส่ งเสริ มความเป็ นธรรมในสังคม เป็ นมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงข้าง
ประชาชนและพิทกั ษ์ประโยชน์ให้กบั ประชาชน
ร่ วมนำสังคม หมายถึง การเป็ นที่พ่ งึ ของสังคม โดยให้บริ การด้านวิชาการในรู ปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ และการมีบทบาทในการหาทางออกให้กบั สังคมไทยในเรื่ องหลักๆ ที่สาคัญ โดยการร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ
11
เป็ นเลิศ
เป็ นธรรม

1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม การบริหารงาน รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชนและสังคม
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการสังคมและการบริหารงาน
4. ภาวะการมีงานทา และระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่ง
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนทางานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต
5. ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 Future
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. พัฒนากาลังคนแห่งอนาคต
1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
“Future Workforce”
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นผู้นาการเรียนรู้
เป้ าประสงค์ : พั ฒ นาการเรีย นการสอนและพั ฒ นา
และการทาวิจัย
นักศึกษา
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติได้จริง
สร้างสรรค์เป็น มีเป้าหมาย และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม
1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2. พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และกลไก
“Future Workplace”
การบริหาร
เป้าประสงค์ : พัฒนากายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน
2.2 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
และการบริหารด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
บุคลากร
2.3 พัฒนาความมั่นคงทางการเงิน
2.4 พัฒ นากายภาพและสภาพแวดล้อม “SMART
UNIVERSITY”
2.5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
2.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
(SDGs)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต
“Future Life and Society)
เป้าประสงค์ : พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การ
บริการสังคมและบริการสุขภาพ

4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต
“Future Collaboration”
เป้าประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ของสังคมไทยและสังคมโลก

ที่มา :

กลยุทธ์
3.1 ส่ งเสริม การผลิ ต ผลงานวิจั ย นวัต กรรม และ
งานสร้างสรรค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายชาติ และ
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
3.2 ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย /นวัตกรรม
เพื่ อให้ เ กิ ด Startup โดยเฉพ าะที่ เป็ น Social
Business ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.3 ส่ งเส ริ ม ก ารเผ ย แ พ ร่ แ ล ะก ารป ระก วด
ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ
3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสร้างบรรยากาศใน
การทางานวิจัย
3.5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.6 บริการความรู้สู่การพัฒนาสังคม
3.7 พัฒนาระบบการให้บริการ
4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายใน
แ ล ะ ภ าย น อ ก ป ระ เท ศ แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนแล้
เอเซียตะวันออก
4.2 สื่อสารธรรมศาตร์สู่สากล
4.3 สรรหานั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากรต่ า งชาติ เ ชิ ง รุ ก
(Proactive recruiting)
4.4 ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
(Matching Fund)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละตาแหน่งจะต้องมีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทุกตาแหน่ง ซึ่งมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการจัดจาแนกแยกประเภทและสายงานของตาแหน่ง หน้าที่และความ
รับ ผิด ชอบ ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ คุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งที่ ผู้ ดารงต าแหน่ งจะต้อ งมี และระดั บ
ตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
การแบ่งประเภทตาแหน่งและการกาหนดชื่อตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ แบ่งประเภทออกเป็นดังนี้
1. ประเภทคณาจารย์ประจา
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
2. ประเภทนักวิจัย
3. ประเภทครูกระบวนการ
4. ประเภทอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
มาตราฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจาเป็นไป
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ แบ่งประเภทออกเป็นดังนี้
1. ประเภทอานวยการ
2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3. ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร
4. ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกาหนด
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ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการเป็นไป
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง ชื่ อ ต าแหน่ งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
1) ประเภทอานวยการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) ผู้อานวยการระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
(2) ผู้อานวยการระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ สานัก สถาบัน หรือ
ตาแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ หรือตาแหน่งในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
3) ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร
ตาแหน่งที่สนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทางด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย การผลิ ตผลงานวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือตาแหน่ งที่
สนับสนุนการบริหารงานหรืองานบริการที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตาแหน่ง 1) กลุ่ม ตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 2)กลุ่มตาแหน่งทั่วไป
ประโยชน์ของมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและการนาไปใช้ (ที่มา สานักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน)
- เป็นเครื่องมืออธิบายลักษณะงานโดยทั่วไปของตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละสายงาน
- เป็นเครื่องมืออธิบายระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน
- เป็นเครื่องมืออธิบายผลสัมฤทธิ์โดยรวมของตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละสายงาน
- เป็นเครื่องมือบริหารกาลังคนให้มีความรู้ความสามารถเหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สาหรับ ข้อ บั งคั บ และประกาศมหาวิท ยาลัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การกาหนดชื่อ ตาแหน่ งและมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทหรือในแต่ละตาแหน่ง สามารถดูและดาว์โหลดได้ที่
เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php
ที่มา
1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 75
2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/1 พ.ย. 2561 ตามหนังสือเวียน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1552 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 15 วรรค 2 ,ข้อ 18
วรรค 2 และข้อ 20
4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจาซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 6
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5) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
พ.ศ. 2561
6) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชาการ พ.ศ. 2564
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การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการจ้างโดยอาศัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาคั ดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารในการคั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ โดยเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทั้งสองสาย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)

การกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้
ตำแหน่งวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
ประเภท ครูกระบวนการ ได้แก่
1. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ระดับเชียวชาญ
3. ระดับชำนาญการ
4. ระดับปฏิบัติการ
ประเภทตำแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม. กำหนด
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
2. ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
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ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
3. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
4. ระดับเชียวชาญ
5. ระดับชำนาญการพิเศษ
6. ระดับชำนาญการ
7. ระดับปฏิบัติการ

การกำหนดระยะเวลาในการจ้าง
มหาวิทยาลัยได้กำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้
1. สัญญาที่หนึ่ง
มีกำหนดเวลา 2 ปี
2. สัญญาที่สอง
มีกำหนดเวลา 3 ปี
3. สัญญาที่สาม
มีกำหนดเวลา 5 ปี
4. สัญญาที่สี่
ให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ
การทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานฉบับแรก จะทำตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งาน
การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
สำหรับการต่อสัญญาจ้างที่สอง, สาม และที่สี่ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
โดยการประเมินต่อสัญญาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเน้นด้านการสอน และความรู้ความสามารถ
2. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม
เสียสละฯ
3. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านวิชาการ งานวิจัย และด้าน
การให้คำปรึกษา
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่าง 4 – 6 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน
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ครั้งที่ 2 ระหว่าง 10 – 12 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีเวลาสอนมาไม่น้อยกว่า 1ภาค
การศึกษา
โดยมีระยะเวลาการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไม่เกิน 1 ปี หากมีความจำเป็นต้องขยาย ให้ยื่นขอ
ขยายเวลาล่วงหน้าก่อนครบ 1 ปี ต่ออธิการบดี เป็นการเฉพาะราย และให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยัง งาน
บริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(ใช้หลักเกณฑ์นี้ไปพลางก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ทดลองปฏิบัติงานตามข้อบังคับ พ.ศ. 2559 ใหม่)
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอุตสาหะ ความสามารถ
ความเสียสละ ความร่วมมือฯ
2. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ภาพและประมาณงาน ด้ า นความรู้
ความสามารถ
3. มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประพฤติตนมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ การยอมรับ ทัศนคติ
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่าง 2 – 3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 ระหว่าง 4 – 6 เดือนของการปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยัง กอง
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป
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การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา มีดังนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่หน่วยงานกำหนด
2. จะต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และความประพฤติ
เหมาะสม
จะต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 3 ด้าน คือ การสอน วิชาการ และให้คำปรึกษา
ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน่วยงานจะต้องแจ้งให้
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และให้ยื่นแบบเพื่อขอรับการ
ประเมินฯ ต่อไปโดยให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
หากเห็นว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง
หน่วยงานจะเสนอเรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
พิจารณาต่อไป
กรณีที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่สี่ เพื่อให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษี ยณอายุ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังนี้
ปริญญาเอก
หลักเกณฑ์ใหม่
การต่อสัญญาที่ 3 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้ตำแหน่ง ผศ. หรือ ยื่นขอตำแหน่ง ผศ. ภายใน 6 เดือน
ก่อนครบสัญญาที่สอง หากยังไม่ได้ตำแหน่งหรือยื่นขอตามที่กำหนดไว้ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาที่ 4 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ตำแหน่ง รศ.
ขยายอายุสัญญาจ้าง สัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล้ว ยังมีตำแหน่งต่ำกว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ปริญญาโท
หลักเกณฑ์ใหม่
การต่อสัญญาที่ 3 จะดำเนินได้ต่อเมื่อหน่วยงานพิจารณาว่ ามีผลงานพร้อมยื่นขอตำแหน่ง ผศ.
ในกรณีที่ไม่มีผลงานพร้อมยื่นขอตำแหน่งให้ขยายอายุสัญญาจ้ างสัญญาที่สองต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่รวมแล้ว
ต้อง ไม่เกิน 2 ครั้งหากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งแล้ว ยังไม่มีผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่ง ผศ. ให้ถือเป็นการ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง
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การต่อสัญญาที่ 4 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ตำแหน่ง รศ.
ขยายอายุสัญญาจ้างสัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล้ว ยังมีตำแหน่งต่ำกว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาฝึกอบรมให้ดำเนินการขยาย
อายุสัญญาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม และเมื่อกลับจากการดังกล่า วแล้ว ให้ปฏิบัติงาน
ต่อจนครบตามอายุสัญญาจ้าง ฉบับเดิม และสัญญาครั้งถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา รวม 3 ข้อ ดังนี้
1. คุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความสามารถ
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีคุณภาพของผลงาน มีความรู้ความสามารถ
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ต้องประพฤติตนดี มีมนุษยสัมพันธ์
ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน่วยงานจะต้องแจ้งให้
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง และ
ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ และไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง หน่วยงานจะเสนอ
เรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จัดทำสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาที่

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อมีคำสั่งจ้าง

1

2 ปี

2 ปี

ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน 6
เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 2 ปี
ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน 6
เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 3 ปี
ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน 6
เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 5 ปี

2

3 ปี

3 ปี

3

5 ปี

5 ปี

4

ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)

ถึงเกษียณอายุราชการ
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บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
การกำหนดอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยกำหนดอัตราขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
1. ตำแหน่งสายวิชาการ
คณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง
ขั้นต่ำ
ขั้นสูง
วุฒิปริญญาตรี
23,500
อาจารย์
70,640
วุฒิปริญญาโท
28,630
วุฒิปริญญาเอก
41,000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
96,390
รองศาสตราจารย์
117,790
ศาสตราจารย์
141,010
ครูกระบวนการ
ตำแหน่ง
ขั้นต่ำ
ขั้นสูง
วุฒิปริญญาตรี
23,500
ระดับปฎิบัติการ
70,640
วุฒิปริญญาโท
28,630
วุฒิปริญญาเอก
41,000
ระดับชำนาญการ
96,390
ระดับเชี่ยวชาญ
117,790
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
141,010
2. ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
2.1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่ง
ขั้นสูง
ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
86,640
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
102,460
หรือเทียบเท่า
2.2 ตำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ หรื อเชี่ยวชำญเฉพำะ
ตำแหน่ง
ขั้นต่ำ
วุฒิปริญญาตรี
21,250
ระดับปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาโท
24,630
วุฒิปริญญาเอก
32,500

ขั้นสูง
45,270

23

ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
ตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชำนาญงาน
ระดับชำนาญงานพิเศษ

63,490
85,020
100,530
108,220
ขั้นสูง
30,600
56,420
76,750

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
หน่วยงานต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่เกี่ยวข้อง หรือตามความต้องการของหน่วยงานหรือไม่
2. หลักสูตรที่ใช้เวลาราชการศึกษา จะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากอธิการบดีก่อนจึงจะไป
ศึกษาได้
3. หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลาราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนการ
ไปศึกษา
กรณีที่ขอลาศึกษา
1. กรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวกลับ ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่
2. กรณีที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิไม่ก่อน
วันที่สำเร็จการศึกษา
3. หากเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเกินกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับ หรือนับตั้งแต่วันที่
สำเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิได้ ไม่ก่อนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง
ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่เกี่ยวกับหลักฐาน ให้ขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน
4. กรณีที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการเรียน แต่มิได้ขออนุญาตลาศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
ไม่ปรับวุฒิให้
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กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
1. กรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหว่างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ปรับวุฒิได้ตั้งแต่วันที่สำเร็จ
การศึกษา
2. กรณียื่นเรื่องปรับวุฒิ เกินกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา จะปรับวุฒิได้ไม่
ก่อนวันที่ กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญไว้ ดังนี้ (สายสนับสนุนวิชาการ)
1. หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับในการขอปรับวุฒิ
2. แสดงโครงสร้างอัตรากำลังในภาพรวมของหน่วยงาน ว่ามีจำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง โดย
จำแนกตามคุณวุฒิ
3. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาใช้กับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
สูงขึ้นด้วย
4. หน่วยงานไม่สามารถขออัตราเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมของผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ
5. การอนุมัติให้ลาศึกษาไม่เป็นเหตุที่จะมาเรียกร้องในการขอปรับวุฒเิ พิ่มขึ้น
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ปรับวุฒิ
1. วุฒิตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. ผ่ า นการอบรมภาษาอั ง กฤษ หรื อ ผ่ า นการสอบ TU – GET หรื อ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น
กรณีลาศึกษา
1. ได้รับวุฒิก่อนวันรายงานตัวกลับ ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวกลับ
2. รายงานตัวกลับก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา
3. ส่งเรื่องขอปรับวุฒิ ให้งานบริหารงานบุคคล ดำเนินการภายใน 60 วัน นับตั้ งแต่วันที่รายงานตัว
กลับ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา หากเกินกำหนดเวลาจะปรับวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
4. มหาวิทยาลัยจะไม่ปรับวุฒิให้แก่ผู้ที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการ แต่มิได้ลาศึกษา
กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
หากได้รับวุฒิก่อนได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหว่างการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับวุฒิได้ตั้งแต่วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
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ความก้าวหน้าของสายวิชาการ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
คณาจารย์สามารถมีความก้าวหน้าในสายวิชาการได้ด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังต่อไปนี้
1. อายุงาน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

อายุงาน
ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ ป.เอก 1 ปี + พ้นทดลองงาน
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ปี
ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 2 ปี

2. ผลการสอน
2.1 มีชั่วโมงสอน และมีผลประเมินผลการสอน
2.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการ
ประเมินผลการสอน คุณภาพระดับดี
3. ผลงานทางวิชาการ มี 6 ประเภท ดังนี้
ลำดับ
ประเภทผลงาน
1 งานวิจัย

2
3

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(10 ประเภท)
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

4

ตำรา

การเผยแพร่
1.1 บทความวิจัยใน Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. กำหนด
1.2 หนังสือรวมบทความที่มกี ารบรรณาธิการ
1.3 Proceedings การประชุมวิชาการที่มี Editor จากหลายสถาบัน
1.4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ + หนังสือรับรอง Peer Review พร้อม
C.V + หลักฐานการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการ
1.5 หนังสือ (monograph) + หลักฐานการเผยแพร่ในวงวิชาการ
แต่ละประเภท โปรดดูรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
หนังสือรับรอง Peer Review พร้อม C.V + หลักฐานการเผยแพร่ในวง
วิชาการ
หนังสือรับรองจากคณะว่าใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด
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ลำดับ
ประเภทผลงาน
5 หนังสือ
6 บทความทางวิชาการ

การเผยแพร่
หนังสือรับรอง Peer Review
1.1 บทความทางวิชาการใน Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.
1.2 หนังสือรวมบทความที่มกี ารบรรณาธิการ
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สรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ตาแหน่ง

วิธี

ผศ.

-

รศ.

วิธีที่ 1

รศ.

วิธีที่ 2

ศ.

วิธีที่ 1

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน (ขัน้ ต่า)
1. งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
หรือ
3. งานวิจัย 1 เรื่อง + ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ อาจใช้ผลงานต่างๆ ดังนี้
แทนวิจัย ข้อ 2-3 ได้
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
- บทความทางวิชาการ
1. งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
และ
3. ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
1. งานวิจัย 3 เรื่อง หรือ

เกณฑ์ผา่ น
(ระดับคุณภาพ)
B

B
A
B

- A 2 เรื่อง และ
B 1 เรื่อง
2. งานวิจัย 2 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ - งานวิจัย A 2 เรื่อง
หรือ
และ ผลงานลษ.อื่น
B 1 รายการ
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 2 อาจใช้ ตาราหรือ
A 2 เล่ม และ
หนังสือ 2 เล่ม แทนผลงาน ข้อ 1-2 ได้
B 1 เล่ม
1. งานวิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
A
ที่ ก.พ.อ.กาหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ที่ ก.พ.อ.กาหนด) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (เผยแพร่
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กาหนด) รวมกัน 5 เรื่อง และ
3. ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
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ตาแหน่ง

ศ.

ผศ.
รศ.
ศ.

วิธี

ประเภทผลงาน และจานวนผลงาน (ขัน้ ต่า)

* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 1
1. งานวิจัย 2 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด) + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น รวมกัน 2 เรื่อง และ
3. ตารา/หนังสือ 2 เล่ม
วิธีที่ 2 1. งานวิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติที่
ก.พ.อ.กาหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติที่
ก.พ.อ.กาหนด) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (เผยแพร่
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.กาหนด) รวมกัน 5 เรื่อง หรือ
3. งานวิจัย (วารสารนานาชาติ) 10 เรื่อง
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 2
1. งานวิจัย 3 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด) + ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น รวมกัน 3 เรื่อง หรือ
3. ตารา/หนังสือ 3 เล่ม
วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับตาแหน่ง ผศ.
วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับตาแหน่ง รศ. วิธีที่ 1
วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับตาแหน่ง ศ. วิธีที่ 1

เกณฑ์ผา่ น
(ระดับคุณภาพ)

A+ 2 เรื่อง และ
A 3 เรื่อง

A
A+

B (เอกฉันท์)
A (เอกฉันท์)
A+ (เอกฉันท์)

งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กองทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
คณาจารย์สามารถมีความก้าวหน้าในสายวิชาการได้ด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังต่อไปนี้
4. อายุงาน
ตำแหน่ง
ชำนาญการ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุงาน
ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ ป.เอก 1 ปี + พ้นทดลองงาน
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ปี
ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 2 ปี

5. ผลการสอน
2.1 มีชั่วโมงสอน และมีผลประเมินผลการสอน
2.2 เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนได้สอนหรือร่วมสอน อย่างน้อย 1 วิชา หรือหลาย
รายวิชารวมเท่ากับจำนวนชั่วโมงสอน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต
สรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง

วิธี

ประเภทผลงาน และจำนวนผลงาน (ขั้นต่ำ)

ชำนาญ
การ

-

1. เอกสารคู่มอื 1 เรื่อง และ
2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง หรือ
3. ตำรา หรือหนังสือ 1 เรื่อง หรือ
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1
เรื่อง

เชี่ยวชาญ

-

1. เอกสารคู่มอื 1 เรื่อง และ
2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง หรือ
3. ตำรา หรือหนังสือ 2 เรื่อง หรือ

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)
ดี

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)
2

ดี

3
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ตำแหน่ง

เชี่ยวชาญ
พิเศษ

วิธี

-

ประเภทผลงาน และจำนวนผลงาน (ขั้นต่ำ)
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 2 เรื่อง หรือ
5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2
เรื่อง
1. เอกสารคู่มอื 1 เรื่อง และ
2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง หรือ
3. ตำรา หรือหนังสือ 2 เรื่อง หรือ
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 2 เรื่อง หรือ
5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2
เรื่อง

เกณฑ์ผ่าน
(ระดับคุณภาพ)

เกณฑ์ผ่าน
(ปริมาณงาน)

ดีมาก

5
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ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 5 ข้อ
ผลงานทางวิชาการสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ
2. เพือ่ ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ใ นผลงานวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
5. ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
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ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
คุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผลงานที ่ ใ ช้ ใ นการขอกำหนด
ระดับตำแหน่ง
ตำแหน่ง
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
ระดับชำนาญการ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง - ผ ล ง า น ท ี ่ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น
ดังนี้
ดังนี้
ผู ้ ช ำนาญการจำนวน 2 รายการ
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาตรี
เอกสารแสดงวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ง านหลั ก
- ดำรงตำแหน่งระดับ
1. ผ่านการต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ (คู่มือ) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ผลงานเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย
4 ปี
2. ต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น การ หรือผลงานอื่นๆ
วุฒิปริญญาโท
ปฏิบัติงาน(เลื่อนค่าจ้าง)ร้อยละ (ผลงานอื ่ น ๆ คื อ สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์
- ดำรงตำแหน่งระดับ
75 ขึ้นไป
การออกแบบ นวัตกรรม กรรมวิธี
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า วุฒิปริญญาโท
ผลงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ หรือ
3 ปี
- ผ่านการประเมินทดลองการ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่องานตาม
วุฒิปริญญาเอก
ปฏิบัติงาน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
- ดำรงตำแหน่งระดับ
วุฒิปริญญาเอก
งาน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่ผ่าน
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า - ผ่านการประเมินทดลองการ การพิสูจน์ หรือมีหลักฐานที่แสดง
2 ปี
ปฏิบัติงาน
ถึงคุณค่าของผลงาน)
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)
รอบทีผ่ ่านมา ต้องมีผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 75
ขึ้นไป
ระดับชำนาญการ - มีระยะเวลาการดำรง
- มีระยะเวลาการดำรง
ผลงานที่แสดงความเป็น
พิเศษ
ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งระดับชำนาญการ
ผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายการ ดังนี้
- การประเมินผลการ
- การประเมินผลการ
1. งานวิจัย หรือ โครงการปรับปรุง
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)
ประสิทธิภาพการทำงานที่
รอบที่ผ่านมา ต้องมีผลการ
รอบที่ผ่านมา ต้องมีผลการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ประเมินการปฏิบัติงาน
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ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน
เชิงสังเคราะห์ เอกสาร หนังสือ
คู่มือ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การ
ออกแบบ ผลงานศิลปะ หรืองาน
สร้างสรรค์สิ่งอืน่ ซึ่งแสดงถึงความ
เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ
ทั้งนี้ต้องมีผลงานตาม ข้อ 1 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้มีอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน
มีความรู้และทักษะในด้านการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาหรับ
อาจารย์ที่ได้รับเงินเดือนจากทุกแหล่งงบประมาณ เฉพาะผู้เป็นอาจารย์ประจา อีก 3 ลักษณะ คือ
1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก
2. ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
4. ทุนสนับสนุนการเขียนตาราและการจัดทาสื่อการสอน
5. โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์
1. ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
มธ. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ซึ่งมี
2 ประเภท คือ ทุนศึกษาในต่างประเทศ กับ ทุนศึกษาในประเทศ ผู้ประสงค์รับทุนต้องผ่านการคัดเลือก
เบื้องต้นจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ศักยภาพ และผลงานวิชาการ
2) ความจาเป็นด้านกาลังคนของคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดในสาขาวิชาที่ขอรับทุน และประโยชน์ที่
หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยจะได้รับ
3) ความตั้งใจ/อุทิศตนในการทางานให้หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย
4) ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการศึกษาต่อ (เฉพาะทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศ)
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
ก. คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ
1) ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะ/หน่วยงานต้น
สังกัด ส่งเรื่องมายังกองบริหารงานวิชาการ
2) ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไป
ช่วยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3) ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุนกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
4) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ ถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ข. คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษาในต่างประเทศ
1) อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร
2) มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตอบรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และแนบหลักฐานการตอบรับมาพร้อมใบสมัคร
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ค. คุณสมบัติผู้สมัครทุนศึกษาในประเทศ
1) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร
2) กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาและต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา หรือได้รับ
การตอบรับให้เข้าศึกษา หรือสอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว
1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ
1) สัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก และทุ น เพิ ่ม พูน ความรู้ ในต่า งประเทศ ซึ ่ ง มี ร องอธิ การบดีฝ่ า ยวิช าการเป็ น ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการที ่ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง 4 กลุ ่ ม สาขา คื อ สายสั ง คมศาสตร์ สายมนุ ษ ยศาสตร์
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมีเกณฑ์พิจารณาแบ่งเป็น 5 ข้อ ประกอบด้วย
1 Ranking สาขา ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับ
2 ผลงานที่สะท้อนศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์
3 การได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงานอืน่ ที่สะท้อนศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์
4 สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกในคณะ : อาจารย์ทั้งหมด
5 การกระจายโอกาสให้แก่คณะ/ ภาควิชา อย่างทั่วถึง
2) ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
1.3 เงื่อนไขการให้ทุนทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ
1) เป็นผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลา (ลาศึกษาแบบเต็มเวลา) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ โดยผู้ขอรับทุนต่างประเทศต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศเท่านั้น
2) ต้องศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เสนอไว้ในการสมัคร
ขอรับทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
3) ต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ค้าประกันตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ก่อนไปศึกษาต่อ ผู้รับทุนต้องไม่ค้างส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตารา ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารและสื่อ
การสอน เป็นต้น
5) ต้องรายงานผลการศึกษา (ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา) ต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาค
การศึกษา พร้อมทาบันทึกเพื่ออนุมัติรับทุนในปีการศึกษาต่อไป มายังฝ่ายวิชาการ และเมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้วให้ส่งสาเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พร้อมวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยด้วย
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6) ต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ประกาศผลการได้รับทุน ทั้งนี้ การเดินทาง
กลับประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยก่อน (เฉพาะทุนต่างประเทศ)
7) การขอยุติการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน
8) ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.
2555 ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ
ก. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 1.5 ล้านบาท หรือ 7.5 แสนบาท วงเงินทุน
รวมตลอดหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้
1) ผู้รับทุนจะได้รับทุนตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่สานักงาน ก.พ. กาหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การทาวิทยานิพนธ์ และให้สามารถเบิกเงินทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ประกาศทุน
2) การให้ทุนการศึกษาระยะแรกมีกาหนดไม่เกิน 1 ปี และจะได้รับการพิจารณาต่อทุนคราวละไม่
เกิน 1 ปี โดยผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติต่อทุนจากมหาวิทยาลัยปีต่อปี
3) มหาวิทยาลัยอาจยุติการให้ทุนเมื่อใดก็ได้ ถ้าผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่เป็นที่น่าพอใจหรือผู้รับ
ทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555
และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายใน
การไปฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
5) ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์ วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายในวงเงินทุน
รวมตลอดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์ และ อื่นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตรที่
ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ
ข. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 3 แสนบาท วงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตรตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้
1) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ่ายจริง
2) ค่าหนังสือ/ ค่าถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการศึกษา ตามจ่ายจริง ปีละไม่เกิน 15,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ ตามจ่ายจริง (สายสังคมศาสตร์/สายมนุษยศาสตร์ ไม่เกิน
100,000 บาท ตลอดหลักสูตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สายวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่เกิน 250,000
บาท ตลอดหลักสูตร)
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4) ค่าใช้จ่ายในการไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ จานวน 1 ครั้ง ในโครงการและวงเงินที่
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ อนุมัติ และต้องอยู่ภายในวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตร
5) ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ เบิกจ่ายตามใบเสร็จ/จ่ายจริง ภายในวงเงินทุนรวม
ตลอดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ โดยต้องระบุไว้ในแผนการศึกษาและเป็นไปตามข้อกาหนดของหลั กสูตร และ
ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
ก. ข้อกาหนดที่เหมือนกันทั้งทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ
1) ต้องศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เสนอไว้ในการสมัครขอรับทุน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
2) ต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ค้าประกันตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) ก่อนไปศึกษาต่อต้องไม่ค้า งส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตารา ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารและสื่อการสอน
เป็นต้น
4) ต้องรายงานผลการศึกษา (ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา) ต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาค
การศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งส าเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พร้อมวิทยานิพนธ์ให้
มหาวิทยาลัยด้วย
5) ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยทุ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
พ.ศ. 2555 ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ข. ข้อกาหนดผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ
การเดินทางกลับประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ตลอดจน
การขอยุติการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน
ค. ข้อกาหนดผู้รับทุนศึกษาในประเทศ
1) ศึกษาในหลักสูตรเต็ม เวลาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ
2) ต้องไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ครั้ง ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
3) เข้าศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษา
4) ผู้รับทุนที่กาลังศึกษาอยู่ด้วยทุนอื่น หรือทุนส่วนตัว จะได้รับทุนต่อเนื่ องตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ของปีการศึกษาที่ประกาศทุน เป็นต้นไป
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2. ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ
ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการในต่างประเทศ โดยผู้รับทุนสามารถเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการศึกษา
ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่มิได้มีการให้ปริญญา แต่ต้อง
ได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) หรือจดหมายรับรอง เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
2.1 วงเงินทุน
คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุน แบบเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ/ครั้ง ทุนละไม่
เกิน 200,000 บาท กรณี เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แบบ Online ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้จัดงานเรียกเก็บเท่านั้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนจาก
ประเภทของหลักสูตร ระยะเวลา และประโยชน์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยจะได้รับ ทั้งนี้หากเงินทุนที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรไม่เพียงพอ และคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด สามารถสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมได้ จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 นับถึง
วันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ
2) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัว
ไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น
3) ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการหรือวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ
4) ไม่เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.3 ประเภทของหลักสูตร
1) ผู ้ เ สนอขอรั บทุน เพื่ อ การศึ กษาในหลั กสูต รระยะสั้ น การเข้ า รั บ การฝึ กอบรม หรื อ การฝึก
ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบประสมประสาน (Hybrid) 2) แบบ Onsite 3) แบบ
Online โดยเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่มีลักษณะอย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ต้องเป็นหลักสูตรที่เป็น Professional Certificate ไม่สามารถศึกษาได้ภายในประเทศ
มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบสอนหรืองานวิจัยที่ทาอยู่ และสามารถนาความรู้มาสร้างประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับคณะ/มหาวิทยาลัย
- ต้องเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
หรือการสอนที่พัฒนาให้เกิด Active Learning
- ต้องเป็นหลักสูตรการสอน หรือการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนทาอยู่ หรือ
เมื่อศึกษาแล้วจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ต่องานวิจัยได้ เช่น ศึกษาภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษา
ที่ใช้ในการทาวิจัย เป็นต้น
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2) ต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และต้องมี
การ แจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร
3) ต้องไม่เป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ที่แฝงการท่องเที่ยวหากปรากฏหลักฐาน
ภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน 2 ปี
***กรณีเป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานที่หลักสูตรก าหนดให้ต้องศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
2.4 ข้อกาหนดในการรับทุน
1) ผู้รับทุนต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิ บัติงาน แบบ Online
ตามที่สมัครขอรับทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
2) ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการยื่นใบสมัครขอรับทุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
ให้เหมาจ่ายในจานวนทุนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องสารองจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการไปก่อน เมื่อ
เดินทางกลับมาแล้ว และจัดส่งเอกสาร มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนแบบเหมาจ่ายตามวงเงินที่ผู้รับทุนได้รับ
อนุมัติ
2.5 เมื่อผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานแล้วต้องปฏิบัติดังนี้
1) เบิกจ่ายเงินทุน โดยทาบันทึกผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยังงานนวัตกรรมการเรียนรู้และ
การสอน กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต ภายใน 30 วันนับจากวันเดินทาง
กลับ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
2) สาเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรือจดหมายรับรอง ตามที่ได้รับอนุมัติ
3) รายงานสรุปผลการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5) หนั ง สื อ รั บ รองจากคณะ/หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ว่ า ได้ ผ ่ า นการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระยะสั้ น
การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย
6) หลักฐานการเดินทาง ได้แก่ สาเนาตั๋วเครื่องบิน และรูปถ่ายในการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ได้รับ ทุน
จะต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายฉบับจริงทุกรายการไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในกรณีที่ถูกร้องขอ
7) หากพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยจะไม่เบิกจ่ายเงินทุน
ให้แก่ผู้รับทุน ยกเว้น มีเหตุอันควร โดยผู้รับทุนต้อ งชี้แจงผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
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3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หมายถึง การวิจัย การแต่งหรือเรียบเรียงตาราทางวิชาการ ใน
ประเทศ โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆจากคนภายนอก หากมีความจาเป็นต้องค้นคว้าวิจัย หรือ
เก็บข้อมูล ประกอบการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศก็กระทาได้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ให้ส่งผลงานภายใน 1
เดือน และเสนอกรรมการประจาหน่วยงาน ประเมินผล
3.1 คุณสมบัติผู้ที่จะขอไปปฏิบัติงานฯ
1) อายุไม่เกิน 57 ปี นับถึงวันยื่นคาขอ
2) ปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันยื่นคาขอ
3) ปฏิบัติงานด้วยดีมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
3.2 หลักเกณฑ์
1) งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการสอน วิจัย หรือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
ที่ผู้ขอรับผิดชอบอยู่
2) การให้บุคคลใดไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการไม่ทาให้เกิดผลเสียหายต่องานประจา
ของต้นสังกัด
3) จานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนอาจารย์ประจาของต้นสังกัด
4) ครั้งแรกอนุมัติได้ไม่เกิน 12 เดือน ครั้งต่อไปไม่เกิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หากมีระยะเวลานับ
จากปฏิบัติงานปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 6 ปี ตามลาดับ
3.3 ผู้ไปปฏิบัติงานฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน เพื่อเสนอกรรมการประจาหน่วยงานพิจารณา เมื่องานเสร็จ
สมบูรณ์ให้ส่งผลงานภายใน 1 เดือน
2) หากไม่สามารถดาเนินการตามโครงการ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้รีบขอกลับมาปฏิบัติงานทันที
3) ต้องกลับเข้าปฏิบัติงานทันที หากหน่วยงานต้นสังกัดมีความจาเป็น และสั่งให้กลับมาปฏิบัติงาน
4. ทุนสนับสนุนการเขียนตาราและการจัดทาสื่อการสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้นาความรู้มาสร้างผลงานทาง
วิชาการในการเขียนตาราและจัดทาสื่อ การสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
4.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการขอตัวไปช่วย
ราชการในหน่วยงานอื่น
(3) มีตาราต้นฉบับที่เขียนเสร็จแล้ว พร้อมส่งประเมิน ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่เคยได้รับทุน
สนับสนุนการเขียนตาราจากแหล่งอื่น
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(4) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตารา ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีที่ขอสละสิทธิ์
การรับทุนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันประกาศผลพิจารณาผู้ได้รับทุน
4.2 ประเภททุนและวงเงินทุนสนับสนุน

ประเภททุน

ทุนสนับสนุนการเขียนตารา
ทุนสนับสนุนการจัดทาสื่อการสอน
(1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
(2) ประเภทสื่อประสมหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั้งนี้ ผลประเมินระดับพอใช้ จะไม่ได้รับทุน

เงินทุน
(บาท)
60,000
30,000
20,000

เงินรางวัลสมทบ
ผลประเมิน ผลประเมินระดับดีมาก/ดี และ
ระดับดีมาก
ตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ทาง
(บาท)
วิชาการ
(บาท)
20,000
40,000
10,000
10,000

-

4.3 ข้อกาหนดและวิธีการรับสมัคร
(1) ผู้สนใจสมัครขอรับทุนได้เพียง 1 ประเภททุนเท่านั้น และตาราหรือสื่อการสอนที่เสนอขอรับทุน
มิได้เป็นโครงการหรือส่วนหนึ่งของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
(2) ผลงานตาราที่จัดทาขึ้นในช่วงเวลาการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ไม่สามารถ
นามาใช้เพื่อสมัครทุนสนับสนุนการเขียนตาราได้
(3) ก าหนดการรั บ สมั ค รและใบสมั ค รติ ด ตามได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ กองบริ ห ารงานวิ ช าการ
https://tu.ac.th/academictu หัวข้อ (ทุนสาหรับอาจารย์)
(4) คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและ file เอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วน และรวบรวม
นาส่งตามวิธีการที่กาหนด
(5) ทุนสนับสนุนการเขียนตารา หน่วยงานต้นสังกัด เสนอรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒินอกคณะต้นสังกัดที่
จะประเมินคุณภาพตาราของผู้สมัคร
ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับผู้สมัครขอรับทุนและมีความเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปในทางบวกหรือล บแก่ผู้สมัคร
ขอรับทุน
4.4 การเบิกจ่ายเงินทุนตาราและทุนสื่อการสอน รวมทั้งการรายงานผลงานการจัดทาสื่อการสอน เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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5. โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์
โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หรือ Thammasat Online for All เป็นโครงการให้
ทุนค่าตอบแทนการพัฒนารายวิชาแก่คณาจารย์ เพื่อพัฒนารายวิชาที่จัดการศึกษาแบบออนไลน์ และส่งเสริม
การนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้สอนให้มีทักษ ะการจัดทา
บทเรียนแบบออนไลน์ ขจัดพรมแดนและข้อจากัดทางการศึกษาด้านสถานที่และเวลา โดยกระตุ้นการเรียนรู้
และความสนใจของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา
5.1 การคัดเลือกรายวิชา
กองบริหารงานวิชาการมีการสารวจความประสงค์ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันในการจัดการเรียน
การสอนวิชาออนไลน์ โดยให้คณะต้นสังกัดส่งข้อมูลต่อไปนี้
(1) รหัสและชื่อวิชา โดยให้ความสาคัญกับวิชาดังต่อไปนี้ก่อน
- วิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวนมาก
- วิชาที่เปิดให้กับนักศึกษานอกคณะ
- วิชาที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนภายนอก/ประชาชนทั่วไป
(2) รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาข้างต้น
(3) จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
(4) ช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์
5.2 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
(1) ค่าตอบแทนการพัฒนาบทเรียนรายวิชา สาหรับการผลิตบทเรียนครั้งแรกให้มหาวิทยาลัย
จ่ายในอัตราชั่วโมงละ 6,000 บาท โดยจ่ายไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต
(2) ค่าปรับปรุงบทเรียนรายวิชา ส าหรับผลผลิตการปรั บปรุงที่เป็นจ านวนชั่วโมงวิดีโอใหม่
ให้คณะจ่ายในอัตราชั่วโมงละ 2,000 บาท โดยจ่ายไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต
(3) หากคณะประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนแตกต่าง และ/หรือเพิ่มเติมไปจากข้างต้น ให้นาเสนอ
กรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
5.3 ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มตามจานวนผูเ้ รียน
จ่ายให้คณะเจ้าของวิชา และอาจารย์ผู้สอนในอัตราเท่ากัน คือร้อยละ 10 ของค่าลงทะเบียน
เรียนคูณจานวนผู้ลงทะเบียน 2 กลุ่ม คือ
(1) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (ซึ่งต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย)
(2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนข้ามโครงการ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนวิชาโครงการ
พิเศษ นักศึกษาโครงการพิเศษที่ลงทะเบียนวิชาภาคปกติ และนักศึกษาโครงการพิเศษที่ลงทะเบียนวิชา
โครงการพิเศษอื่นที่ตนเองไม่ได้สังกัด
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กรณี (2) นักศึกษาต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเพิ ่ม ตามอัตราของหลักสูตร/โครงการที่
ลงทะเบียนเรียน
5.4 เงื่อนไขการผลิตรายวิชา
รายการ

จานวนหน่วยกิต
1

1.5

2

3

1.วิดีโอบรรยายของอาจารย์

5 ชั่วโมง 7.5 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

2. Quiz/การทดสอบ/งานที่มอบหมาย

1-2 ชิ้น

3. สอบปลายภาค

1 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

4. การสอบตามข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ต้ อ งมี
ข้อสอบอัตนัยด้วย

3-4 ชิ้น





4-5 ชิ้น

5-6 ชิ้น

2 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง





กาหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัครเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องสอบถามได้จาก
1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก,ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ: น.ส.หทัยขวัญ โทร 1830
2. ทุนสนับสนุนการเขียนตาราและการจัดทาสื่อการสอน,โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์
น.ส.พิกุล โทร 1831
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ : น.ส.อภิรดี โทร 1830

รางวัล
รางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติของผู้จะได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ฯ ตามระเบียบ มธ.ฯ มีดังนี้
1.1 เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและยังไม่เกษียณอายุราชการในวันที่เสนอชื่อ
1.2 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
1.3 เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ ในสาขาวิชาที่ได้รับการยกย่องเป็น
กีรตยาจารย์
1.4 มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการสอนและวิจัย
1.5 เป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและบริการสังคม
1.6 เป็นผู้มีจริยธรรม ดารงอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยกระทาผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
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1.7 ปฏิบัติงานหรือให้ความร่วมมือช่วยเหลือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างต่อเนื่อง
รางวัลครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและยังไม่เกษียณอายุในวันที่เสนอชื่อ
1.2 ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.3 เป็นผู้อุทิศตนให้กับการสอน
1.4 ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของความเป็นครูที่ดี
1.5 เป็นผู้มีจริยธรรม ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์
รางวัล Active Learning
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ผู้สอน หรือกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จัดการสอนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดระดับสูง ได้แก่
การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสังเคราะห์ และการสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามแนวทางการจัดการ
สอน แบบ Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของชั่วโมงการสอนของรายวิชานั้น
ให้อาจารย์ผู้สอนหรือกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้รับรางวัล Active Learning นาเสนอวิธีการ
สอนตามแนว Active Learning เผยแพร่ต่อประชาคมหรือสาธารณะในรายการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง

47

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
การไปศึกษา ในประเทศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อานาจพิจารณาอนุมญาต การลา และการ
ได้รับ ค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวทยาลัย พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2552
ผู้มีอานาจอนุมัติ ได้แก่
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีแนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อให้พิจารณา ดังนี้
1. ความจาเป็น/ความต้องการและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
2. จะต้องไปศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
3. ต้องมีอัตรากาลังที่มีอยู่เพียงพอ
4. การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เวลาบางส่วน ให้กระท าได้ภาค
การศึกษาหนึ่งไม่เกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากลาโดยใช้เวลาเกินกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นไป
ให้ถือว่าเป็นการลาเต็มเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้ไปศึกษา
1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
2. เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วน
ก่อนการเกษียณอายุราชการ
3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดาเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ
2. หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชา
3. บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นในการไปศึกษาต่อ
4. หลักสูตร หรือแนวการศึกษา หรือแผนการศึกษาที่จะไปศึกษา
5. หลักฐานทุน (ถ้ามี)
การขยายเวลาศึกษา
1. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาจะต้องศึกษาให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กาหนด
ไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
2. กรณีไม่สามารถศึกษาให้สาเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง
อาจเสนอขออนุญาตขยายเวลาศึกษา ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา สาหรับการลาศึกษาในประเทศ
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และ ครั้งละ 1 ปี สาหรับการลาศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที่ผ่านมา หนังสือ
รับรองจากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา หลักฐานทุนการศึกษา (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติด้วย
3. ในกรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์ จะต้ องรายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
วิทยานิพนธ์ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วยการปฏิบัติระหว่างไปศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ประเทศ จะต้องจัดทาสัญญาอนุ ญาตให้ไปศึกษา
และสัญญาค้าประกัน ตามแบบที่กาหนด โดยระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจะเป็นไปตามหลักสูตร จานวน
อย่างละ 2 ฉบับ หลักฐานในการทาสัญญา มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชนของ
1.1. ผู้ไปศึกษา และคู่สมรส (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
1.2. ผู้ค้าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
2. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จานวน 2 ชุด
3. อากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท ตามที่ กค. ก าหนด และสัญญาค ้าประกันชุดละ 5 บาท จ านวน 1 ชุด
10 บาทจานวน 1 ชุด

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
1. ให้หน่วยงานพิจารณาความจาเป็นและความต้องการของทางาชการที่จะให้ไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการ
วิจัย
2. พิจารณาสาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
3. พิจารณาถึงอัตรากาลังที่มีอยู่
4. พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทาสัญญาผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับส่วนราชการเจ้าสังกัด
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
2. จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วนก่อนการเกษียณอายุราชการ
3. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นในระดับที่ ก.พ.กาหนด ยกเว้นทุนประเภท 1 ข ให้
เป็นไปตามที่ สพร.กาหนด
4. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่ ก.พ. กาหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา
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เอกสารประกอบการขออนุมัติไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
1. บันทึกขออนุมัติจากต้นสังกัด
2. แบบใบลาไปศึกษา
3. โครงการหรือแนวการศึกษา
4. เหตุผลความจาเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการไปศึกษาตลอดจนแผนงานที่
จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสาเร็จการศึกษา
5. สัญญาไปศึกษาและสัญญาค้าประกันพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ กค.กาหนด
6. หนังสือตอบรับ
7. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน) หรือหนังสือจากสพร. (กรณีทุน 1 ข)
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ
9. ผลตรวจร่างกายและจิตวิทยา
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เงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิต ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาหรับสายสนับสนุนวิชาการ (ศึกษานอกเวลาราชการ)
ผู้มีสิทธิ
เป็นข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ประกาศรับสมัคร
ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี)
วิธีการ
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครที่ Website ของกองทรัพยากรมนุษย์
2. กรอกใบสมัครส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับรอง และแนบหลักสูตรการศึกษาของ
คณะที่ผู้มีสิทธิที่จะศึกษา
3. ส่งบันทึกการขอรับสวัสดิการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยแนบใบสมัครและหลักสูตรการศึกษาให้
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในเวลาที่กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับข้าราชการ
ข้ า ราชการที ่ เ ปลี ่ ย นสถานภาพ และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ (ดู ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สายสนับสนุน
วิชาการ พ.ศ. 2560)
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต และ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
• ผู้ขอรับทุนแจ้งยืนยันการขอรับเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะได้ดาเนินการขออนุมัติเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต
• ผู้ได้รับทุนฯ ทาสัญญาชดใช้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา หากผิดสัญญาต้องชดใช้
เงินที่รับไป คืนให้แก่มหาวิทยาลัยและใช้เงินอีก 1 เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้ดังกล่าวให้เป็น
เบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทสวัสดิการ
1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
1.1 เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล
(เฉพาะบุคลากรสังกัดส่วนกลาง)
1.2 การตรวจสุขภาพประจำปี
1.3 จัดกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.1 โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย (ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย)
2.2 มธ. ออกหนังสือผ่านสิทธิเพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ที่มีข้อตกลงในการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ค่า
ที่อยู่อาศัยให้แก่สถาบันการเงิน คือ
-โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก ธ.อ.ส.
-โครงการเคหะสินเชื่อธนาคารออมสิน
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
3.1 เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร*
4. สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
4.1 การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ข้าราชการ ข้าราชการ(เปลี่ยนสถานภาพ) ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำและพนักงานเงินรายได้ที่สังกัดส่วนกลาง
4.2 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ของพนง.มธ. พนง.(ส่วนงานประเภทประจำ สังกัดส่วนกลาง)
และบุคคลในครอบครัวของพนง.มธ. พนง.(ส่วนงานประเภทประจำ สังกัดส่วนกลาง)
5. สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าทำศพ
5.1 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
5.2 ค่าพวงหรีด
5.3 เงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้
รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้รับ
เงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม)
5.4 ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.)
6. เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารสำหรับบุคลากรประเภทตำแหน่งทางวิชาการ
7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
8. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10. กองทุนประกันสังคม
11. การทาบัตร การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
1.1 สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิ
เฉพาะบุ ค ลากรสั ง กั ด ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ ข้ า ราชการที ่ เ ปลี ่ ย นสถานภาพ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้ประเภท
ประจำและประเภทชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
วิธีการ
1. ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล แนบหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลินิก (คลินิกต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย)
ส่งผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเท่ารับรอง และผู้บังคับบัญชาระดับกองต้องให้ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปรับรอง เป็นกรณีเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไม่ได้หรือเบิกจ่ายได้เพียงบางส่วน
หรือเบิกจ่ายจากบริษัทประกันที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน
หรือเบิกจากประกันสังคมไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน
2. ยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น
3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์
1.2 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรประมาณ
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
และแข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนรู้จักป้องกันรักษาโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพ
ปีละ 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ผู้มีสิทธิ
• ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ(งบคลัง) และพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวสังกัดส่วนกลาง
(สมัครตรวจสุขภาพประจำปี ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี)
• พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสังกัดส่วนกลาง และพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (สมัครตรวจสุขภาพประจำปีประมาณเดือนมกราคม
ของทุกปี)

54

การส่งผลการตรวจสุขภาพ
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับผลการตรวจสุขภาพภายใน 3 อาทิตย์
และงานสวัสดิการจะจัดส่งผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้เข้ารับการตรวจ
1.3 สวัสดิการเยี่ยมผู้เจ็บป่วย
ผู้มีสิทธิ
1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
เงินรายได้สังกัดส่วนกลาง
2. เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
ของเอกชน
วิธีการ
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล แจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โดยระบุชื่อสถานพยาบาล อาคาร ชั้น ของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา วันที่เข้ารับการรักษา
2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จัดกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วย (ในวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อราย)
ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน หรือหน่วยงานประสงค์จัดกระเช้าไปเยี่ยมเองในวงเงินที่กำหนด
และส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึกส่งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย)
ผู้มีสิทธิ
1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
3. เป็นผูไ้ ม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยเต็มตาม
สิทธิผู้มีสิทธิได้ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
4. ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด
5. ซื้อที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินนั้น
6. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ หรือของคู่สมรส
7. ซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรือตกแต่ง ที่อยู่อาศัยของผู้มีสิทธิหรือของคู่สมรส
8. ซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรือตกแต่ง ที่อยู่อาศัยของบิดามารดาของตนเองที่ผู้มีสิทธิพักอาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
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9. กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยหลังที่
2 จะต้องไม่เคยขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยมาก่อน และที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานที่ มธ.ศูนย์รังสิตสะดวก
2.2 การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยในอัตราเดือนละ 450 บาท ภายในระยะเวลา 120
เดือน (10 ปี) ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้กู้เงินไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทจากสถาบันการเงิน โดยใช้หลักทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย
ที่จะขอรับเงินสวัสดิการที่อยู่อาศัย) ค้ำประกันเงินกู้
ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยเป็นคู่สมรสกัน ให้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงินเพื่อ
สวัสดิการที่อยู่อาศัยได้ทั้ง 2 ราย
ในกรณีผู้มีสิทธิมีกรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านและที่ดินและเป็นผู้กู้ร่วมให้ผู้มีสิทธิ์ร่วม ซึ่งเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีสิทธิยื่นคำขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยได้
ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
ยื่นได้ทุกวัน (เวลาราชการ) ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 3 หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์
วิธีการขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มคำขอฯ จำนวน 1 ชุด
2. ส่งหลักฐานการกู้เงิน (ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด ดังนี้
กรณีดำเนินการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่งเติมบ้านหรื อที่อยู่อาศัย และประสงค์จะขอรับ
การช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย
หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเต็ม) ของตนเองและคู่สมรส
2. สำเนาทะเบียนสมรส
3. สำเนาสลิปเงินเดือน (ล่าสุด)
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)
5. สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน
6. หลักฐานแสดงการค้างชำระหนี้ค่าที่อยู่อาศัย (ใบเสร็จล่าสุด)
7. สัญญากู้เงิน
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กรณีเปลี่ยนสถาบันการเงิน (Refinance)
หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
1. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน (เดิม) ทุกฉบับ
2. หลักฐานแสดงการค้างชำระหนี้ค่าที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน (เดิม)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
4. สำเนาทะเบียนสมรส
5. สำเนาสลิปเงินเดือน (ล่าสุด)
6. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)
7. สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน
8. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน (ใหม่)
ผู้มีสิทธิ ที่นำเงินไปผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินด้วยตนเอง เมื่อได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ค่าดอกเบี้ยแล้ว ให้นำใบเสร็จต้นฉบับ ของเดือนที่ได้รับอนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย มาขอเบิกจ่ายเงิน
ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน (ใบเสร็จสามารถเบิกได้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ หากส่งใบเสร็จเป็น
ประจำทุกเดือนใบเสร็จต้นฉบับจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ในใบเสร็จต้นฉบับนั้น ๆ)
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโครงการสินเชื่อ เพื่อการเคหะ
ธนาคารออมสิน
บุคลากรที่ต้องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าลูกค้าทั่วไป สามารถขอหนังสือผ่านสิทธิ เพื่อใช้ในการกู้เงินกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้
ทั้ง 2 แห่ง จากงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์
ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
วิธีการ
ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด ส่งด้วยตนเอง, โทรสารหมายเลข 02-564-2904 หรือส่งทาง Email : tu.
welfare@gmail.com พร้อมระบุสถาบันการเงินที่จะกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสิน และ
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้วย
ผู้ได้รับอนุม ัติใ ห้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิ นแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายชำระหนี้ธนาคารฯ เป็นประจำทุกเดือน
หมายเหตุ สำหรับธนาคารออมสิน ยื่นกู้ได้ 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาหน้าพระลาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-2248060
2. สาขาคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-5169456,02-5168520
3. สาขาห้างฉัตร
หมายเลขโทรศัพท์ 054-269120
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3. สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
3.1 สวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตร
ผู้มีสิทธิ
1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงิน
รายได้ที่สังกัด ส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อกันจนถึงวันขอรับเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. บุตรกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ และโรงเรียนราษฎร์ในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.3 และ
จะต้องไม่เป็นผู้ที่เรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
3. ผู้มีสิทธิตามข้อ 1 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 2 คน ให้บิดาเป็นผู้เบิก
การจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา
1. อนุบาล – ป.6 ให้ปีละ 1,500 บาทต่อคน
2. ม.1 – ม.6 (ปวช.3) ให้ปีละ 2,000 บาทต่อคน
วิธีการ
ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. คำรับรองของโรงเรียน (ตามแบบ กค.2/003 ข.) หรือสำเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียนประจำภาค 2
2. ใบสำคัญการสมรส (กรณีบิดาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก)
3. ใบสูติบัตรของบุตร และสำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เบิกและของบุตร)
4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4.1. บุคลากรสังกัดส่วนกลาง ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานให้หน่วยงานรวบรวม หรือส่งโดย
ตรงที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ
4.2. บุคลากรสังกัดคณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานได้ที่หน่วยงานของตนเอง
ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป

4. สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
4.1 โครงการสวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ของข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศ(งบคลัง) ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวที่สังกัดส่วนกลาง
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ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนกลาง (ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
เบิกตามสิทธิพนักงานเงินรายได้ที่บรรจุก่อนปี 2540) ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวที่สังกัดส่วนกลาง (ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ตามตารางผลประโยชน์
ความคุ้มครองของบริษัทผู้รับประกัน)
4.2 โครงการสวัสดิการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ(กลุ่ม) สำหรับ พนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้มีสิทธิ
1. พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (ที่บรรจุเป็น
พนักงานเงินรายได้หลังปี 2540) และพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสังกัดส่วนกลาง
2. บุคคลในครอบครัวของบุคลากรตามข้อ1 (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน ** สำหรับ บิดา มารดา อายุต้องไม่เกิน 65 ปี **
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง (ตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง)
วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล
* สำหรับบุคลากรสังกัดส่วนกลาง ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ส่งให้งาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนรังสิต
02-564-2903, 02-564-4440 ต่ อ 1889-90 หรื อ ศู น ย์ ป ระสานงานกองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โทร 02-613-2056
3. บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ผู้เบิกแจ้งผ่าน
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
* สำหรับบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่นในมธ.
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ส่งภายใน
หน่วยงานของตนเอง บริษัทประกันจะมารับเอกสารด้วยตนเองและบริษัทประกันจะดำเนินการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเข้าบัญชีตามที่แจ้งต่อไป
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5. สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ
ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้สังกัด
ส่วนกลางและลูกจ้างประจำ
วิธีการ
• กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการเวียนแจ้ง โดยวิธี Line ใน G.HR.TU ซึ่งเป็น Line Group
ของเจ้าหน้าที่บุคคลทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน
- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- นำพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
•

•

•

•

- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
กรณีผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแก่กรรม
- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการเวียนแจ้ง การถึงแก่กรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- นำพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของบุคลากรถึงแก่กรรม
- หน่ ว ยงานผู้ มี สิ ท ธิ แ จ้ ง เรื่ อ งให้ ง านสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ดำเนิ น การเวี ย นแจ้ ง
การถึ ง แก่ ก รรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
- ผู้มีสิทธิกรอกแบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพบิดา/มารดา หรือคู่สมรส
หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมแนบสำเนาใบมรณะบัตร 1 ใบพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ฯ ส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานอธิการบดีถึง
แก่กรรม
- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรม
ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
กรณีพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานอธิการบดีถึงแก่กรรม
- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรม
ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
- งานสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ กองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นำพวงหรี ด ในนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ
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5.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการที่
เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลางที่
ถึงแก่กรรมรายละ 3,500 บาท
2. บิดา มารดา คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่กรรม รายละ 3,000 บาท
3. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่รวมบุตรบุญธรรม ถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท
4. ผู้มีอุปการคุณรายละ 3,500 บาท ยกเว้นรายที่ม หาวิทยาลัยฯ ให้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของท่านอธิการบดี
5. พวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 700 บาท
ระยะเวลาการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ยื่นคำขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ บุคคลตามข้อ (1) และ (3) ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
บุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
5.2 สวัสดิการเงินทดแทนข้าราชการ และลูกจ้างเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) ลูกจ้างประจำ
และพนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
การจ่ายเงินทดแทน
1. กรณีเสียชีวิต ให้ได้รับเงินทดแทน 50,000 บาท
2.
-

กรณีประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะบางส่วนดังนี้
มือทั้งสองข้าง
40,000 บาท
เท้าทั้งสองข้าง
40,000 บาท
สายตาทั้งสองข้าง
40,000 บาท
มือข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่ง
40,000 บาท
มือข้างหนึ่งกับสายตาข้างหนึ่ง
40,000 บาท
เท้าข้างหนึ่งกับสายตาข้างหนึ่ง
40,000 บาท
มือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งหรือสายตาข้างหนึ่ง 20,000 บาท
นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้ข้างใดข้างหนึ่งของมือ
10,000 บาท
ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหลายข้อรวมกันให้ได้รับเงินทดแทนรวมกันได้ไม่เกิน 50,000 บาท
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ในกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้รับ
เงินทดแทนไม่เกิน 2 เท่าของอัตราที่กำหนด
1. ในกรณี ป ระสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ จ นได้ ร ั บ อั น ตรายแก่ ร ่ า งกายหรื อ จิ ต ใจนอกเหนื อ จากที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อ 2 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินทดแทนตามจำนวนที่
อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท
2. ในกรณีประสบอุบัติเหตุจนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ใน
ระหว่างการเดินทางมาทำงานที่มหาวิทยาลัยและการเดินทางกลับบ้านพัก ให้ได้รับเงินทดแทน
ตามจำนนที่อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท
วิธีการขอรับเอกสาร
1. ให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร ของผู้มีสิทธิ ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ กรณีการ
เสียชีวิตที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแนบหลักฐาน
•
•
•
•
•
•
•

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
สำเนาทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต
สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท (ทุกคน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา
สำเนาใบมรณะบัตร
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ฯของผู้ที่ขอรับสวัสดิการ

1. กรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ และได้รับอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ ในการปฏิบัติงาน หรือระหว่างการ
เดินทางไปและกลับจากการทำงาน ให้ยื่น แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนที่งานสวัสดิการและสิท ธิ
ประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแนบหลักฐาน
• ใบรับรองแพทย์
• ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

6. เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารของบุคลากรประเภทตำแหน่งวิชาการ
ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุเข้ารับราชการ
และอยู่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยระหว่างปีงบประมาณมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน

62

วิธีการได้รับสวัสดิการ
คณะต่าง ๆ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารทางวิชาการ ปีละ 2,000 บาท/
ราย ให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี

7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สายสนับสนุนวิชาการ
ผู้มีสิทธิ
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สังกัดส่วนกลาง พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำและประเภทชั่วคราว
สังกัดส่วนกลาง ซึ่งอยู่ปฏิบัติราชการ และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามเดือน
การจ่ายเงิน
เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี ปีละ 2,000 บาท/ราย
• งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพให้ผู้มีสิทธิสังกัดส่วนกลาง
• คณะ/สำนัก/สถาบัน ต่าง ๆ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ ผู้มีสิทธิสังกัด
คณะ/สำนัก/สถาบันของตนเอง

8. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
ผู้มีสิทธิ
พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจำ(งบคลัง) ซึ่งปฏิบัติงานใน มธ.อย่างน้อย 1 ปี
วิธีการ
• ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการจากดอกผลเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทที่อยู่อาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจาก อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย
• แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
สำเนาโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส
สำเนาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านที่ประสบภัย
สำเนาสัญญาเช่าบ้านที่ประสบภัย
หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่าที่อยู่อาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจาก
อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย
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• ยื่นคำขอภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงาน
กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อ
“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีสวัสดิการที่มั่นคง ส่งเสริมการออมเงินในขณะทำงาน และ
เป็นหลักประกันของชีวิตในยามที่ออกจากงานหรือครบเกษียณอายุ ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ต้อง
เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
การสมัครเข้ากองทุน
• ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรอกแบบฟอร์มข้อ 1 และ 2 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งที่งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รงั สิต
หรือศูนย์ประสานงาน กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์
การส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ดังนี้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก

จ่ายเงินสะสม (ร้อยละ)
3 - 15 (ตามความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบให้ตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
อายุสมาชิกครบ 1 ปี แต่ ไม่ครบ 2 ปี
มธ. จ่ายเงินสมทบให้ 5% ของเงินเดือน
อายุสมาชิกครบ 2 ปี แต่ ไม่ครบ 5 ปี
มธ. จ่ายเงินสมทบให้ 6% ของเงินเดือน
อายุสมาชิกครบ 5 ปีขึ้นไป
มธ. จ่ายเงินสมทบให้ 7% ของเงินเดือน
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สมาชิกได้รับเงินคืนเมื่อลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุ
สมาชิ ก จะได้ ร ั บ เงิ น สะสมและผลประโยชน์ ส ะสมคื น ในส่ ว นของตนเองทั ้ ง หมด สำหรั บ เงิ น ที่
มหาวิทยาลัยสมทบให้ จะได้รับตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้
เป็นสมาชิกต่ำกว่า 2 ปี ไม่ได้รับคืนเงินสมทบ
เป็นสมาชิกครบ 2 ปี มธ.จ่ายเงินสมทบ 25% + ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
เป็นสมาชิกครบ 3 ปี มธ.จ่ายเงินสมทบ 50% + ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
เป็นสมาชิกครบ 4 ปี มธ.จ่ายเงินสมทบ 75% + ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
เป็นสมาชิกครบ 5 ปี มธ.จ่ายเงินสมทบให้ 100% + ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต มธ. จ่ายเงินสมทบ 100%
ในกรณีสมาชิกลาพัก ลาคลอดหรือลาประเภทอื่นใดที่สมาชิกมีสิทธิลาได้ตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ของนายจ้าง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกไม่ต้องส่งเงินสะสมส่วนของตนเข้ากองทุน และ
มหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งเงินสมทบ

10. กองทุนประกันสังคม
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลู ก จ้ า งชั ่ ว คราว (งบคลั ง ) และพนั ก งานเงิ น รายได้ สั ง กั ด ส่ ว นกลาง
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม ดังนี้
10.1 กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
• ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)
• ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
• ไม่ต้องกรอกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให้หลังจากจ่ายเงินสมทบครบ
3 เดือนแล้ว
10.2 กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว
• ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03/1) หรือปัจจุบันใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม่)
• ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
• หากผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-03/1 แบบเดิม ต้องกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมส่งเอกสารบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด้วย (ถ่าย
สำเนาบัตรเดิมเก็บไว้) แต่ถ้าใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม่) ไม่ต้องกรอกแบบสปส. 9-02
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10.3 กรณีผู้ได้รับการจ้าง ( ตามข้อ1 และ 2 ) เป็นชาวต่างประเทศ
ดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• สำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
10.4 กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี
• ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่
ผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ เมื่อมีมีกรณีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานใหม่
2. ย้ายที่อยู่
สำนักงานประกันสังคมประกาศให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (ซึ่งให้เปลี่ยนแปลง
สถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมในแต่ละปี)
ผู้ประกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมแนบบัตรประจำตัว
ประชาชน
10.5 กรณีเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงผู้ประกันตน อาทิ ชื่อ สกุล บัตรประจำตัวประชาชน สถานภาพ
ครอบครัว สมรส หย่า มีบุตร เป็นต้น
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารที่เปลี่ยนแปลง เช่น สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือสำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว
หรือ นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า
2. กรอกแบบขอบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ด้วย
10.6 กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
การแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี ได้แก่ (1) ลาออก (2) สิ้นสุด ระยะเวลาการจ้าง
(3) เลิกจ้าง (4) เกษียณอายุ (5) ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออก/เนื่องจากกระทำความผิด (6) ตาย
1. กรณี (1) - (5) หน่วยงานต้องให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
(สปส. 6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
2. กรณี (6) หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) พร้อม
แนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
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10.7 การขอรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี 7 กรณี ได้แก่
1. กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานรวมถึง กรณีทันตกรรม
(กรณีอุด ฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนและการผ่าฟันคุด) และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน
และกรณีอุบัติเหตุ)
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะห์บุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีว่างงาน
จากข้อ 11.7 ข้อ 1 - 6 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 หรือ
สปส. 2-16 แล้วแต่กรณีพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการ (เว้นแต่กรณี ข้อ 4 ให้ทายาทของ
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2 – 01 และติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
/ จังหวัด / สาขา ได้โดยตรง)
ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้น ให้หน่วยงานทำหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ตาม
รายละเอียดข้างต้น ส่งได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ (ขอรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้
ที่ นางสาวจินตนา จันทร์รูปงาม โทร. 02-5644440 ต่อ 1889-90)

11.การทำบัตร การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัตรประจำตัวพนักงานใหม่
เอกสารประกอบ
1. แบบคำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบทบ.1 หรือ ทบ.2 หรือ ทบ.3 (แบ่งแยกตาม
ประเภท)
2. รูปถ่ายขนาด 4.00 x 5.23 ซ.ม.(ขนาด 2 นิ้ว)
จำนวน 1 ใบ โดยใส่ชุดพิธีการ หรือชุดสูท หรือ
เครื่องแบบของหน่วยงาน

*กรณีไม่มีรูปถ่ายสามารถรับบริการถ่ายภาพได้ที่

1.

2.

3.

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ 4.
ศูนย์รังสิต

ขั้นตอนการดำเนินการ
ยื่นเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัด/งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์รังสิต โทร. (82)1882, (82)1889
ในกรณีมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เมื่อเอกสาร
ถูกต้องเรียบร้อย สามารถรับบัตรได้ภายใน
30 นาที
หากต้องการใช้บริการห้องสมุด ให้นำบัตร
ประจำตัวไปติตต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หากต้องการใช้บริการที่จอดรถท่าพระจันทร์
ให้นำบัตรประจำตัวไปติตต่อเจ้าหน้าที่กองบริหาร
ศูนย์ท่าพระจันทร์
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เครื่องหมายประกอบการแต่งกายชุดพิธีการ
เข็มติดปกเสื้อ

กระดุมทอง

อินทรธนู

การลา
ประเภทการลา

สิทธิการลา

ลาป่วย

60 วันทำการ

ลากิจ

45 วันทำการ (ปีงบประมาณแรก ไม่เกิน 15 วัน
ทำการ)

ลาพักผ่อน

10 วันทำการ
(อายุงานไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได้ไม่เกิน 10 วัน
รวมปีปัจจุบัน = 20 วัน และ อายุงานเกิน 10 ปี มี
สิทธิสะสมได้ไม่เกิน 20 วัน รวมปีปัจจุบัน = 30 วัน)

ลาคลอดบุตร

ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน

ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอด

150 วันทำการ (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

120 วันปฏิทิน

ลาเข้ารับการตรวจเลือก / เข้ารับการเตรียมพล

ตามหมายเรียก

ลาไปปฏิบัติธรรม (เฉพาะสตรี)

1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

รายละเอียดการลาสามารถดูเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/pr_admin/index.htm
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ไม่เป็นข้าราชการ
ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
บ.ม.
จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน
ตามตำแหน่ง

1.

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2.

หัวหน้างาน หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

จ.ม.

ต.ม.

3.

อาจารย์ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ.ช.

ท.ม.

4.

รองศาสตราจารย์

ต.ม.

ป.ช.

5.

ศาสตราจารย์

ท.ม.

ม.ป.ช.

6.

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกอง
รองคณบดี
รองผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการศูนย์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
หัวหน้าภาควิชา หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

ต.ม.

ท.ม.

หมายเหตุ

1. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน
มาแล้ วไม่ น ้ อยกว่ า 5 ปี บริ บ ู รณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน
2. ขอพระราชทานเลื่อน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ชั้นตราตามลำดับชั้น
ปี ท ี จะขอพระราชทาน ไม่ น ้ อยกว่ า
ตราโดยเว้นระยะเวลา
60 วัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ถึงเกณฑ์ชั้น 2. ต้ อ งเป็ น ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ค่ า จ้ า ง หรื อ
สูงสุดของตำแหน่ง
ค่าตอบแทน จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
3. ลำดับ 8 และลำดับ 9
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่
3. ลำดับ 1 ต้องดำรงตำแหน่งที่เริ่ม
น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
จ้างโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ขอ ป.ม.
ขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งที่มีระดับ
หรื อ อั ต ราเงิ น เดื อ นเที ย บเท่ า
ตำแหน่งดังกล่าว
หมายเหตุ :
มีผลประเมินการปฏิบัติงาน 4. การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน สำหรับ
ย้อนหลัง 5 ปี ไม่ต่ำกว่า
พนั กงานที ่ เปลี ่ ยนสถานะมาจาก
ระดับดี
ข้ าราชการ หรื อมาจากรั ฐวิ สาหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่กรณี
ตามข้อ 5 ให้นับระยะเวลาต่อกันได้
แต่ ต ้ องมี ระยะเวลาปฏิ บ ั ต ิ งานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มิใช่ส่วน
ราชการที เสนอขอพระราราชทาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์
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ลำดับ

ตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ท.ม.
ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

7.

รองอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

5. กรณี ท ี ่ เ ป็ น ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ใน
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
ให้ ข อพระราชทานเครื ่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ ต ามเกณฑ์ เ ดิ ม ของ
ข้ า ราชการนั ้ น ๆ จนเกษี ย ณอายุ
ราชการตามบั ญ ชี ข ้ า ราชการใน
ตำแหน่งและระดับเดิม

8.

อธิการบดี หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

ท.ม.

ป.ม.

6. ลำดับ 8 - 9
ที่ดำรงตำแหน่งโดยสัญญาจ้าง ต้อง
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วั น ที ่ เ ริ ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง จนถึ ง วั น
ก่ อ นวั น พระราชพิ ธ ี เ ฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

9.

ผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา

ท.ช.

ป.ม.

7. ลำดับ 9
ต้องเป็นตำแหน่งที่กฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา บัญญัติให้เป็น
ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของสถาบั น นั้ น
ท ี ่ ท ร ง พ ร ะ ก ร ุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า
โปร ดก ร ะหม่ อ มแต่ ง ตั ้ ง ตาม
กฎหมายและมีอำนาจบังคับบัญชา
ผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง ลำดั บ 8 รวมถึ ง
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วย
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คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามหลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(มาตรา45) กาหนดเป็น
หลั ก การให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ ตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนดในการนี้ สภามหาวิท ยาลัยจึงได้ตราข้อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 ขึ้นโดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ประกอบด้วย ดังนี้
1.1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ
1) พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการโดยไม่
โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ
2) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) ต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
4) พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1.2. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
1) พึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ความเป็นธรรมใน
สังคม และการร่วมนาสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา
2) ต้องปฏิบั ติหน้ าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งของตน
3) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
5) พึ ง ประพฤติ ต นเป็ น ผู้ ต รงต่ อ เวลา และใช้ เวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
6) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระทาการใดๆอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
8) ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่
คณะโดยมิชอบ
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1.3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตนทั้งใน
ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
2) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
4) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรมต้องไม่กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บัง คับบัญชา
และผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่คสู่ มรสของตน
5) ต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
6) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ
ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็
ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม
คาสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
1.4. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
1) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
2) พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ไปติดต่อ
ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
3) ต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รั บไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
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รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่
กรณีต่อไป
4) ต้องรักษาความลับของนักศึกษา และผู้รับบริการ
5) พึ ง ปฏิ บั ติ ต นต่ อ นั ก ศึ ก ษ า ผู้ รั บ บริ ก าร และประชาชนอย่ า งเหมาะ สมและถู ก ต้ อ ง
ตามทานองคลองธรรม
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นอาจารย์ นอกจากจรรยาบรรณที่ใช้ร่วมในฐานะเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและ
อาจารย์ พ.ศ. 2551 ยังได้กาหนดจรรยาบรรณเฉพาะของอาจารย์เพิ่มเติมไว้อีกด้วย ได้แก่
1.5. จรรยาบรรณในการสอน
พึงมีความรับผิดชอบในการสอน ดังนี้
1) แจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา และพึงประเมินผล
การสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) กาหนดตาราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน
3) สอนตรงเวลาที่กาหนด ไม่ทิ้งการสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดการ
สอนพึงจัดสอนชดเชย
4) ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ หรือเลือกที่รักมักที่ชัง
5) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน
1.6. จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนต่อนักศึกษา
พึงเป็นที่พึ่งและแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังนี้
1) ให้คาปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็นแก่นักศึกษา
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร หรือขอคาปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศให้
นักศึกษาทราบ
3) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
5) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่ และให้กาลังใจแก่นักศึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถ
6) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่นักศึกษา
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1.7. จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง
พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยู่เสมอ ดังนี้
1) แสวงหาความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม
1.8. จรรยาบรรณในการทาวิจัย
ในการทาวิจัย พึงต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย
2) ด าเนิ น การวิ จั ย ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงที่ ท าไว้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย และต่ อ
หน่วยงานที่ตนสังกัด
3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทาการวิจัย
4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิช าชีพเวชกรรม และคาประกาศของสมาคม
แพทย์โลกว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการทาวิจัยในคน
6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
7) นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) คานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ
2. การดาเนินการทางจรรยาบรรณ
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดจรรยาบรรณเป็นองค์กรกลางที่มีอานาจหน้าที่
พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดจรรยาบรรณ โดยในการดาเนินการทางจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานให้คณะกรรมการที่ทาหน้าที่องค์กรกลางพิจารณา
วินิจฉัย
ส่วนการดาเนินการทางจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย ให้มีการสอบสวนตามข้อบังคับฯว่าด้วย
การดาเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย
3. โทษทางจรรยาบรรณมี 3 สถาน ได้แก่
1) การตักเตือนเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
2) การสั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้อง
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3) การทาทัณฑ์บน
เมื่อได้ดาเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วให้มีการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย ในกรณีที่
ผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วไม่ปฏิบัติตามคาตักเตือนไม่ดาเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือ
ว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
4. สิทธิของผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
กาหนดให้สิทธิบุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทางจรรยาบรรณ โดยจะ
อุทธรณ์ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์
แทนตนไม่ได้

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
มุ่งมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ ความดีงาม ชอบธรรม เสียสละ เป็นกลาง ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบต่อผลของงานและสังคม
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ชัดเจน เปิดเผย จริงใจ พร้อมรับการตรวจสอบ
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ เอื้อเฟื้อ และเป็นธรรม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทางานอย่างคุ้มค่า เกิดผลสาเร็จ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีระบบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
โดยมี ค ณะกรรมการที่ ท าหน้ าที่ พิ จ ารณาเรื่อ งอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ แ ยกจากกั น เป็ น 2 คณะ และมี
หลักเกณฑ์วิธีการดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.
2559 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ทาหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์มี 2 คณะ กล่าวคือ
1.1 คณะกรรมการอุทธรณ์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 ข้อ 5 กาหนดให้มี
คณะกรรมการอุทธรณ์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้ องใจเกิดจากการกระทา
หรือคาสั่งของอธิการบดี โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
จานวน 1 คน
3. กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
จานวน 1 คน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการตามข้อ 2.และข้อ 3. จานวน 3 คน
5. กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ ด้านบริหาร
การศึ ก ษา ซึ่ ง เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ และได้พ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวน 1 คน
โดยให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 1 คนทาหน้าที่เป็นเลขานุการและ
อาจมอบหมายให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณ ะกรรมการอุ ท ธรณ์ เป นองคกรที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ไว้ โดยเฉพาะในข้อ 7 ดังนี้
พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัย
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจ เนื่องจากการกระท าหรือคาสั่งของอธิการบดี รวมถึงคาสั่งพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนและคาสั่งลงโทษทางจริยธรรมด้วย
พิจารณาอุทธรณ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
รายงานผลการดาเนินงานของ ก.อ.ม. ประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย
1.2 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 41 กาหนดให้
มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ทาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์หรือ
ความคับข้องใจเกิดจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน ประกอบด้วย
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อธิการบดี หรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนไม่เกิน 2
คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
โดยมีผู้อานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และจะให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยจานวน
ไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 42 ได้กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ มีอานาจหน้าที่พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจที่เกิดจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงานและคาสั่งลงโทษทางจริยธรรม
สาหรับเรื่องร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุ กข์หรือความคับข้องใจเกิดจากการกระทาหรือคาสั่ง
ของอธิการบดี รวมถึงคาสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนและคาสั่งลงโทษทางจริยธรรม ให้ร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) ดังที่กล่าวข้างต้น
(ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. 2559 ข้ อ 7(2)
และข้อ 37)
2. ความหมายและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดไว้ยก
เรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัย อายุความในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
สิทธิของผู้อุทธรณ์
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวน
2. ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์โดยให้
แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้
3. มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์เรื่องของตนได้ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่ างใดตามข้อ 33
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการรองทุกข์พ.ศ. 2559 คือ มี
สาเหตุ
4. โกรธเคืองกับคู่กรณี เป็ นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทาให้การพิจารณาไม่
เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี
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การอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์ แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้ เห็นว่าได้
ถูกลงโทษโดย ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม อย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดย
ทาหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ (ประธาน ก.อ.ม.)
หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
เรื่องอุทธรณ์ที่ ก.อ.ม. จะรับไว้พิจารณาได้ตอ้ งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
2. เรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้ว
3. หนังสืออุทธรณ์ ต้องลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ และแสดงข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และ
เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร
ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์ มีมติไม่รับอุทธรณ์รายใดไว้พิจารณา ให้อธิการบดีแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ฟ้องคดีตอศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย
3. ความหมายและหลักเกณฑ์การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือร้อง
ทุกข์เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา หรือร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือร้องทุกข์ กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชา ตักเตือน สั่งให้ ดาเนินการให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กาหนดหรือทาทัณฑ์บนในเรื่องประพฤติผิดจริยธรรม
อายุความในการร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระทาหรือได้รับทราบ
คาสั่ง
สิทธิของผู้ร้องทุกข์
1. ขอแถลงการณ์ ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้ องทุกข์ฯ โดยให้แสดงความ
ประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะยื่นเป็นหนังสือต่างหากก็ได้
2. มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตนได้เช่นเดียวกับกรณีอุทธรณ์
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วิธีการร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่ านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ ผู้อื่นร้องทุกข์
แทนไมได้ การร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร และความประสงค์
ของการร้องทุ กข์ว่าตนต้องการจะให้ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้ องทุกข์ฯ ดาเนินการอย่างไร โดยทา
หนังสือร้องทุกข์ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และในหนังสือร้ องทุกข์ต้องมีการลง
ลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ไว้ด้วย
เมื่ อ ประธานคณะกรรมการที่ พิ จ ารณาเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ฯ ได้ รับ หนั งสื อ ร้อ งทุ ก ข์ ข้ างต้ น ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์ทราบโดยเร็ว เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ได้รับหนังสือแจ้งแล้วให้ ผู้บังคับบัญชานั้นส
งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้ องและคาชี้แจงของตน (ถ้ ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการฯเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องรองทุกข์ฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์
หลักการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระทาหรือได้รับทราบ
คาสั่ง
2. หนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ และต าแหน่ งของผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ และต้ อ งมี รายละเอี ย ดของ
ข้อเท็ จจริง และปั ญ หาของเรื่องซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจากการ
กระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร
ถ้าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้ องทุกข์ มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ใดไว้ พิจารณาให้คณะกรรมการที่
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
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