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ประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั ้งเมื ่อวันที ่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีชื ่อเมื ่อเริ ่มก่อตั ้งว่า 
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก าเนิดมาจากความคิดริเริ ่มของ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ประเทศชาติ มีความจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การ
ปกครองและสังคม มารับใช้ประเทศชาติอย่างเร่งด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และเมือง พ.ศ. 2476  เพ่ือเปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ได้มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็น
ผู้กระท าพิธีเปิดและศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย 
(และเป็นผู้ประศาสน์การคนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งเป็นอธิการบดี) 

 
ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงาน

ต่อผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้ “.....มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน ้า บ าบัดความกระหายของ
ราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา....”  

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงเป็นตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่ง
แรกของประเทศไทย โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมายผู้ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาและเปิดกว้าง
ให้ถึง ผู้ที่เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนฯ ผู้แทนต าบล 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 ส าหรับประกาศนียบัตรทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี ส าหรับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) 

 
จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีด ี  พนมยงค์ ท าให้ผ ู ้ไม ่มีโอกาสได้ศึกษาถึงขั้น

มหาวิทยาลัย ได้จบปริญญาและประกาศนียบัตรไปรับใช้ประเทศชาติในทางการเมือง กระทรวงทบวงกรมต่าง 
ๆ วงการธุรกิจและอาชีพอิสระเป็นอันมาก 

 
ส าหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช้ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ต่อมาเมื่อ

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2478 มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณท่าพระจันทร์ ซึ ่งเดิมเป็นที่ของกองทัพและ
ปรับปรุงอาคารเดิม 



 

พร้อมทั้งสร้างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญาและความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้าง
ได้มาจากเงินที่มหาวิทยาลัย เก็บจากค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน (คนละ 20 บาทต่อปี) นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา
มหาวิทยาลัย ได้ตั้งธนาคารเอเชียขึ้น เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับนักศึกษาวิชาการบัญชีใช้เป็นที่ฝึกงานด้วย 

 
ในปี พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร 2 ปี เพ่ือรับผู้ประสงค์จะเข้า

เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนัก
ไปทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชา
เทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และ ชวเลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมด 8 รุ่น จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึง
ถูกยกเลิกไป 

 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหาร ได้ยึดอ านาจการปกครองประเทศ ด้วย

เหตุผลทางการเมือง และการปกครองของคณะรัฐประหาร ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูก
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผู้ประศาสน์การ ปรีดี  พนมยงค์ ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศชื่อมหาวิทยาลัย
ถูกตัดค าว่า “การเมือง” ออกเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ต าแหน่งผู้ประศาสน์การถูกยกเลิก 
เปลี่ยนเป็นอธิการบดี หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร ์  พาณ ิชยศาสตร ์และการบ ัญช ี  ความเป ็นตลาดว ิชาหมดไป ตามพระราชบ ัญญ ัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 

 
ในปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่า ควรที่จะขยาย

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในขั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการ
เปลี ่ยนแปลงและพัฒนาสังคม เช่นเดียวกับ หลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที ่มีอยู ่เดิ ม พื ้นที ่ธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึ ง
เจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ที่รังสิต เพื่อสนองรับการ
ขยายต ัวของมหาว ิทยาล ัยต ่อไป มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์จ ึ งขยายออกไปท ี ่ ร ั งส ิต  เร ียกว่ า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเจริญก้าวหน้าและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขยายไปที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วย โดยอยู่บนพื้นฐานการ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดั่งเช่นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 
ค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมน าสังคม” 

Excellence Justice Leadership  
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โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อธิการบดี 

นายกสภา 
มหาวิทยาลัย 

ส่วนของส านักงาน ส่วนของคณะ/วิทยาลัย 
ส่วนของสถาบัน / 

สถาบันอาณาบริเวณ 

(ก) ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลยั 

(ข) ส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

(ค) กลุ่มบริกำรและ
สนันสนุนกำรบริหำร 

(ง) กลุ่มบริกำรและสนันสนุนกำรศึกษำ
(จ) กลุ่มศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
(ฉ) กลุ่มวิสำหกิจ 

1. สนง.ยุทธศาสตร์และการคลัง
- กองแผนงำน
- กองคลัง
- กองบริหำรกำรคลังกลุ่มภำรกิจ
- กองวเิทศสมัพันธ์
- กองพัฒนำคุณภำพ

2. สนง.บริหารวิชาการและพัฒนานกัศึกษา
- กองบริหำรงำนวชิำกำร
- กองบริหำรงำนวจิัย
- กองกิจกำรนักศกึษำ

3. สนง.บริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
- กองทรัพยำกรมนุษย์
- กองนติิกำร

4. สนง.บริหารกายภาพและบริการกลาง
- กองบริหำรศูนย์ท่ำพระจนัมร์
- กองบริหำรศูนย์รังสิต
- กองบริหำรศูนย์ล ำปำง

ง) กลุ่มบริการและสนันสนุนการศึกษา 
1. รพ.ธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกียรติ
2. สนง. ทะเบียนนกัศึกษำ
3. หอสมดุแห่ง มธ.
4. สนง.ศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. สนง.ศนูย์วิจัยและให้ค ำปรกึษำแห่ง มธ.
6. สนง.ศนูย์ทดสอบ
7. รร. อนุบำลแห่ง มธ.

จ) กลุ่มศูนยค์วามเป็นเลิศ 
1. สนง.วิทยำศำสตร์และเทคโนโยยีชั้นสูง

- สนง.เลขำนุกำร
- ศนูยืวิจัยค้นควำ้และพฒันำยำ
- ศนูย์เครือ่งมอืวทิยำศำสตร์เพือ่กำรวจิยัชั้นสูง
- ศนูย์สัตวท์ดลอง
- ศนูย์ทรัพย์สินทำงปัญญำและบ่มเพำะวิสำหกิจ

2. สนง.สญัญำ ธรรมศักดิ์ เพือ่ประชำธิปไตย
- สนง.เลขำนุกำร
- ศนูย์ประชำธิปไตยและพลเมอืง
- ศนูย์ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปชั่นแห่ง มธ.
- ศนูย์ศึกษำเพือ่พัฒนำทอ้งถิน่

ฉ) กลุ่มวิสาหกิจ 
1. สนง.บริหำรทรัพย์สินและกีฬำ
2. ส ำนกัพิมพ์ มธ.
3. โรงพมิพ์ มธ.
4. ศูนย์หนังสอื มธ.
5. สนง.ธรรมศำสตร์สัมพนัธ์

คณะ 
1. นิติศำสตร์
2. พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
3. รัฐศำสตร์
4. เศรษฐศำสตร์
5. สังคมสงเครำะห์ศำสตร์
6. ศิลปศำสตร์
7. วำรสำรศำสตรแ์ละสือ่สำรมวลชน
8. สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
9. วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
10. วิศวกรรมศำสตร์
11. แพทยศำสตร์
12. ทันตแพทยศำสตร์
13. สหเวชศำสตร์
14. พยำบำลศำสตร์
15. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมอืง
16. ศิลปกรรมศำสตร์
17. สำธำรณสขุศำสตร์
18. เภสัชศำสตร์
19. วิทยำกำรเรียนรูแ้ละศึกษำศำสตร์

วิทยาลยั 
20. วิทยำลัยนวัตกรรม
21. วิทยำลัยสหวิทยำกำร
22. วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์
23. วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย  อืง้อำภรณ์
24. วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจฬุำภรณ์
25. วิทยำลัยโลกคดีศึกษำ

สถาบัน 
26. สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรนิธร
27. สถำบันภำษำ
28. สถำบันไทยคดีศึกษำ
29. สถำบันเสริมศกึษำและทรัพยำกรมนุษย์
30. สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา 
- สนง.เลขำนกุำร
- ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศกึษำ
- ศูนย์อนิเดียศกึษำ
- ศูนย์ศึกษำรัสเซียและเครอืรฐัเอกรำช
- ศูนย์อำเซียนศึกษำ

ท่ีมา:  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 
        ข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 
        และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 2



3 

นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และเพื ่อสามารถขับเคลื ่อนการด าเนินงานให้บรรลุว ิส ัยทัศน์ได้นั ้น มหาวิทยาลัยจึงมี 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ปรัชญา “.... มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน ้า บ าบัดความกระหายของราษฎร 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  “มหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือประชาชน”

"The world-class university for the people" 

4. พันธกิจ 1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้

3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนา

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

5. ค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมน าสังคม”1 

"Excellence, Morality, and Social Engagement" 

1 เป็นเลศิ       หมายถึง มีผลการด าเนินงานตามภารกิจของสาบนัอุดมศึกษา คือ ผลิตบณัฑิต วิจยั บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีเป็นเลิศ 

  เป็นธรรม     หมายถึง ยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสงัคม เป็นมหาวิทยาลยัของปวงชน มีจุดยนืเคียงขา้ง
ประชาชนและพิทกัษป์ระโยชนใ์ห้กบัประชาชน 

  ร่วมน ำสังคม หมายถึง การเป็นท่ีพ่ึงของสงัคม โดยให้บริการดา้นวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายในหลายๆ ระดบั การมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
 ปัญหาของประเทศ และการมีบทบาทในการหาทางออกให้กบัสงัคมไทยในเร่ืองหลกัๆ ท่ีส าคญั โดยการร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ
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6. เป้าหมายเชิงนโยบาย    

  1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรม การบริหารงาน  รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชนและสังคม 

 2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  3. มหาวิทยาลัยได้ร ับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย   

การบริการสังคมและการบริหารงาน 

 4. ภาวะการมีงานท า  และระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากการ  

มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนท างานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต 

 5. ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจของผู้ มีส ่วนได้ส่วนเสียจากการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 Future 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาก าลังคนแห่งอนาคต  
 “Future Workforce” 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 

   นักศึกษา 
 

1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
1.2 พัฒนาศักยภาพผู ้สอนสู ่การเป็นผู ้น  าการ

เรียนรู้และการท าวิจัย 
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติได้จริง

สร้างสรรค์เป็น มีเป้าหมาย และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 

1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2. พัฒนาที่ท างานแห่งอนาคต 
 “Future Workplace” 
เป้าประสงค์ :  พัฒนากายภาพ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  
                  และการบริหารด้านต่างๆ ใน 
                  มหาวิทยาลัย 

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การสื ่อสาร และ
กลไกการบริหาร 
2.2 พัฒนาประส ิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงานของ
บุคลากร 
2.3 พัฒนาความม่ันคงทางการเงิน 
2.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม “SMART 
UNIVERSITY” 
2.5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
2.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
(SDGs) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต 
 “Future Life and Society) 
เป้าประสงค์ :  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  
                  การบริการสังคมและบริการสุขภาพ 

3.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติ และ
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
3.2 ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรม 
เพื ่อให้เกิด Startup โดยเฉพาะที ่ เป ็น Social 
Business ที่ช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
3.3 ส ่ ง เสร ิมการเผยแพร ่และการประกวด
ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ 
3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสร้างบรรยากาศใน
การท างานวิจัย  
3.5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
3.6 บริการความรู้สู่การพัฒนาสังคม 
3.7 พัฒนาระบบการให้บริการ 

4. พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต  
 “Future Collaboration” 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
                  ของสังคมไทยและสังคมโลก 

4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายใน
และภายนอกประ เทศ และสอดคล ้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
แล้เอเซียตะวันออก 
4.2 สื่อสารธรรมศาตร์สู่สากล 
4.3 สรรหานักศึกษา/บุคลากรต่างชาติเชิงรุก 
(Proactive recruiting) 
4.4 ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
(Matching Fund) 

ที่มา :       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)  
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  

ชื่อสมรรถนะ   :  ความเป็นธรรมศาสตร์ (Thammasat Consciousness) 
ค าจ ากัดความ   :   มีจิตส ำนึกควำมเป็นธรรมศำสตร์ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นหลักใน
กำรท ำงำน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่ำนิยมให้แก่ผู้ร่วมงำนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

Code : CC1   

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

แสดงออกถึงพฤติกรรม 
ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 

ในระดับพ้ืนฐำน 

1. รักษำวินัยรำชกำร มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลำ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ หรือจรรยำบรรณในต ำแหน่งหน้ำที่ 

2. ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถโดยไม่ค ำนึงว่ำจะมีผู้อื่นได้รู้เห็นหรือ
จะได้รับควำมดีควำมชอบตอบแทนหรือไม่  

3. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงำนอย่ำงเป็นมิตรและมีน ้ำใจเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม และกำรสร้ำงสังคมกำรท ำงำนที่เป็นมิตร 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ
ที่ 1 และแสดงออกถึง
พฤติกรรมควำมเป็น
ธรรมศำสตร์ในระดับ 

ปำนกลำง 

1. ให้คุณค่ำควำมส ำคัญแก่บุคคลทุกฝ่ำยและทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 

2. กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตนเองอย่ำงเปิดเผย ตรงไปตรงมำ และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยไม่ค ำนึงถึงสถำนภำพของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 

3. ยึดหลักกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมรอบคอบและได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับ

ที่ 2 และแสดงออก
พฤติกรรม 

ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 
ในระดับสูง 

1. แสดงออกถึงจิตส ำนึกควำมเป็นธรรมศำสตร์โดยกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นคุณภำพ 
ควำมเป็นธรรม กำรค ำนึงถึงผู้ด้อยโอกำส และค่ำนิยมที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำยทุกหน่วยงำนในองค์กรอย่ำงเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้
เกิดควำมส ำเร็จและคุณภำพกับผลงำนของมหำวิทยำลัย 

3. ให้ควำมส ำคัญและควำมร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เช่น 
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน โดยกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
หรือเป็นผลดีต่อเรื่องดังกล่ำวให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 

ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 
และถ่ำยทอดแนวคิดและ

ค่ำนิยมควำมเป็น
ธรรมศำสตร์ 

1. อธิบำยถึงคุณค่ำของควำมเป็นธรรมศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจน
2. ยินดีและพร้อมที่จะท ำงำนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้ำนที่ตนมีควำมถนัด

และมีควำมมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนนั้น
3. ถ่ำยทอดและปลูกฝังควำมเป็นธรรมศำสตร์ ทั้งในด้ำนแนวคิด ค่ำนิยม และ

คุณค่ำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงำน
ระดับ 5 

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 
และเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร

แสดงออกถึง 
ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 

1. พัฒนำแนวคิดควำมเป็นธรรมศำสตร์จนสำมำรถแสดงพฤติกรรมควำมเป็น
ธรรมศำสตร์ในลักษณะเฉพำะของตนเอง

2. มีพฤติกรรมกำรท ำงำนที่แสดงถึงควำมเป็นธรรมศำสตร์ซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่ดี
3. แสดงควำมคิดเห็นและมีบทบำทที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ

กำรเมือง และสำธำรณะ โดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบที่ตนเองจะได้รับ

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ชื่อสมรรถนะ   :  การมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ  ( Achievement Orientation) 
ค าจ ากัดความ   :   ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบให้ดีที ่สุด 
เพื่อให้เกิดผลส ำเร็จของงำนที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  ซึ่งท ำให้เกิดกำรพฒันำ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภำรกิจของหน่วยงำนหรือองค์กร 

Code : CC2 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

แสดงออกว่ำใฝ่รู้และมีควำม
พยำยำมในกำรท ำงำนให้ดี 

 

1. สอบถำมและขวนขวำยที่จะศึกษำหำข้อมูลเกี ่ยวกับงำนที่ปฏิบัติเพื ่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

2. มีควำมมำนะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลำในกำรท ำงำน 
3. มีควำมรับผิดชอบในงำน สำมำรถส่งงำนได้ตำมก ำหนดเวลำ 
4. มีควำมกระตือรือร้นและแสดงออกถึงควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงงำน 
5. ให้ดีขึ้น 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ 

ที่ 1 และสำมำรถท ำงำนให้
ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนดไว้ 
 

1. ก ำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำย ในกำรท ำงำนเพ่ือให้ได้ผลงำนตำมมำตรฐำน 
2. วำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ รอบคอบ รัดกุม พยำยำมท ำงำนให้ถูกต้อง

ตำมข้ันตอน ระเบียบหรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ 
3. สำมำรถท ำงำนให้ได้ผลงำนตำมมำตรฐำนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
4. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลงำนของตนเอง ว่ำได้มำตรฐำนและสอดคล้อง

กับเป้ำหมำยหรือไม ่
ระดับ 3 

แสดงสมรรถนะในระดับ 2 
และสำมำรถให้ข้อคิดเห็นใน

กำรปรับปรุง 
และพัฒนำงำนได้ 

 

1. เสียสละ อุทิศเวลำให้แก่รำชกำร  ท ำงำนโดยมุ่งเน้นผลงำนเป็นหลัก 
2. สำมำรถวิเครำะห์และค้นหำสำเหตุของปัญหำที ่เก ิดขึ ้นในกำรท ำงำน                 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
3. เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงพัฒนำแก่เพื่อนร่วมงำน เพื่อให้กำรท ำงำน        

ได้มีประสิทธิภำพกว่ำเดิม หรือผลงำนมีคุณภำพสูงขึ้น 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะในระดับ 3 
และสำมำรถพัฒนำวิธีกำร
ท ำงำนเพ่ือให้ได้ผลงำน 

ที่โดดเด่น 
 

1. พยำยำมท ำงำนโดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนของงำนที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นกว่ำ
มำตรฐำน 

2. พัฒนำระบบ ขั้นตอน หรือวิธีกำรท ำงำน เพื่อให้ได้ผลงำนที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด 

3. เป ็นต ัวอย ่ำงท ี ่ด ี ในด ้ำนกำรพัฒนำงำน และสำมำรถให ้ค  ำแนะน  ำ                       
แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวข้องได้ 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 4 

และ สำมำรถน ำกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือควำมเป็น

เลิศของหน่วยงำนได้ 

1. สำมำรถวำงแผนและเตรียมกำรเพื่อให้สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เป็นเลิศตำม
พันธกิจ/ภำรกิจของหน่วยงำน 

2. สำมำรถบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดผลงำนที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่ได้วำงแผนไว้ 

3. สำมำรถตัดสินใจ โดยกำรค ำนวณผลได้ผลเสีย เพื ่อด ำเนินกำรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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    สมรรถนะหลัก(Core Competency)  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 

  

ชื่อสมรรถนะ   :  ทักษะการสื่อสาร  (Communicative Skill) 
ค าจ ากัดความ   :   ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยวำจำ ด้วยลำยลักษณ์อักษร 
โดยมีเนื้อหำกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เหมำะสมกับกำลเทศะและกำรเลือกใช้
ช่องทำงที่เหมำะสม เพ่ือให้ผู้อ่ืนรับทรำบในเนื้อหำที่ตรงกับที่ต้องกำรสื่อสำรและ
ทันเวลำ เพื่อให้งำนด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น 

Code : CC3 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 

ระดับ 1 
เรียนรู้และมีควำมเข้ำใจ

แนวทำงกำรสื่อสำร 
 

1. สบตำกับคู่สนทนำและรับฟังด้วยควำมตั้งใจ และสอบถำมคู่สนทนำจนกว่ำจับ
ประเด็นของกำรสนทนำได ้

2. อ่ำนค ำสั่ง นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ตั้งใจ ท ำควำมเข้ำใจกับเอกสำรที่อ่ำน 

3. ชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบแก่ผู้อ่ืน 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ 
ที่ 1 และสำมำรถสื่อสำร
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเหมำะสม 

1. จับประเด็นและสรุปสำระส ำคัญจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง 
2. ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น 
3. เขียนบันทึกหรือรำยงำนเพ่ือสื่อสำรในเรื่องที่ตนรับผิดชอบที่ไม่ซับซ้อนได้อย่ำง

ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับ 

ที่ 2 และน ำมำประยุกต์ใช้
อย่ำงเหมำะสม 

 

1. เขียนหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรทำงวิชำกำรท่ีน ำเสนอประเด็นต่ำงๆ  
ที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก ซับซ้อน ได้อย่ำงชัดเจนและตรงประเด็น 

2. น ำนโยบำย แนวคิดและข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำถ่ำยทอด
ให้แก่ผู้ร่วมงำน/นักศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนในประเด็นที่ส ำคัญ 

3. น ำเสนองำนด้วยวำจำ ตลอดจนสำมำรถอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในกำร
ประชุมได้อย่ำงเหมำะสม โดยผู้อ่ืนสำมำรถเข้ำใจได้ตรงประเด็น 
ที่เสนอ 

4. เลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรที ่เหมำะสมกับเนื้อหำ ผู ้รับสื ่อ และทันเวลำที่
ต้องกำร 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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ระดับ 4 
แสดงสมรรถนะในระดับ 

ที่ 3  และแนะน ำ สอนงำน
ให้แก่ผู้ร่วมงำนได้ 

 

1. เขียนหนังสือรำชกำร/เอกสำรทำงวิชำกำร ในเรื่องที่มีเนื้อหำซับซ้อนให้เป็นที่
เข้ำใจได้อย่ำงครบถ้วน และตรงกับวัตถุประสงค์ 

2. แนะน ำให้ผู้ร่วมงำนเข้ำใจหลักเทคนิคหรือวิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ และ
กำรน ำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 

3. ถ่ำยทอดเทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร/เอกสำรทำงวิชำกำร และกำร
น ำเสนองำนด้วยวำจำที่มีประสิทธิภำพแก่ผู้ร่วมงำน 
สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 

ที่ 4 และสำมำรถปรับปรุง 
ระบบ/วิธีกำรสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นได้ 

1. ปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรและระบบงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนให้มี 
      ประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้ประโยชน์สูงสุดจำกเทคโนโลยีที่มีอยู่  
2. น ำแนวคิด วิธีกำรและเทคนิคที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมี 
      ประสิทธิภำพ  
3. เสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรสื่อสำรในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ  
4. ส่งเสริมให้หน่วยงำนมีระบบกำรสื่อสำรที่ดีและเอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน

ตำมภำรกิจอย่ำงสูงสุด  

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
ชื่อสมรรถนะ   :  การพัฒนาตนเอง  (Self Development) 
ค าจ ากัดความ   :   ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำและสั่งสมข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เพ่ือ
น  ำมำใช ้ในกำรพัฒนำตนเองจนมีศักยภำพสูงข ึ ้นและสำมำรถปฏิบ ัต ิงำนให้มี
ประสิทธิภำพและคุณภำพสูงขึ้น 

Code : CC4 

ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 1 

ถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องพัฒนำ
ตนเอง 

 

1. แสดงออกว่ำเห็นควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญของกำรแสวงหำและสร้ำงสม
ควำมรู้เพื่อกำรขยำยโลกทัศน์ เช่น ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร 

      ต่ำง ๆ ในหน่วยงำน /องค์กร อย่ำงสม ่ำเสมอ 
2. กระตือรือร้นและสนใจในกำรศึกษำหำข้อมูล  ควำมรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

สำขำอำชีพของตน 
3. ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง และประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนำ

เพ่ือให้ตนเองสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ดีขึ้น 

ระดับ 2 
แสดงสมรรถนะในระดับ 

ที่ 1  และพร้อมที่จะ 
พัฒนำตนเอง 
เพ่ือพัฒนำงำน 

 

1. มีกำรตั้งเป้ำหมำยให้ตนเองมีควำมรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนำศักยภำพตนเอง 
2. ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน องค์กร และวงกำร

วิชำชีพหรือสำยงำนที่ตนปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง 
3. รู้จักวิธีกำรที่จะเสำะแสวงหำข้อมูลและองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

พัฒนำตนเองและกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่จำกแหล่งต่ำง ๆ  
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้กับเพ่ือนร่วมงำนภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน 

ระดับ 3 
แสดงสมรรถนะในระดับ 
ที่ 2  และน ำองค์ควำมรู้ 

มำประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

 

1. เปิดรับควำมรู้นอกกรอบควำมรู้เดิม และศึกษำท ำควำมเข้ำใจกับข้อมูล หรือองค์
ควำมรู้ใหม่ที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำตนเอง และหรือเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

2. เลือกใช้หรือประยุกต์วิทยำกำรหรือองค์ควำมรู้ใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
3. น ำองค์ควำมรู้ใหม่มำประยุกต์ร่วมกับประสบกำรณ์เดิมเพ่ือพัฒนำงำนหรือทักษะ

ในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
4. ระบุข้อดีและ/หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรน ำหรือประยุกต์องค์ควำมรู้ใหม่มำใช้ใน

กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง 
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ความหมายของระดับ ค าอธิบายพฤติกรรม 
ระดับ 4 

แสดงสมรรถนะในระดับ 
ที่ 3  และให้ค ำแนะน ำ 

กำรพัฒนำตนเองแก่ผู้อื่น 
 

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ควำมรู้กับเครือข่ำยวิชำชีพหรือผู้ที่อยู่ในสำยงำนที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกันได้ 

2. พยำยำมจนสำมำรถท ำงำนที่มีระดับควำมยำกและซับซ้อนสูงขึ้นได้ด้วยตนเอง 
3. เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำตนเอง และสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ

ศักยภำพตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวข้องกันได้ 

ระดับ 5 
แสดงสมรรถนะในระดับ 
ที่ 4 และบริหำรจัดกำรให้

บุคลำกรในหน่วยงำน
สำมำรถ 

พัฒนำตนเองได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้พัฒนำตนเองโดยกำรวำงแผน
จัดวำงระบบ  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  

2. ด ำเนินกำรให้บุคลำกรในหน่วยงำนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อช่วยในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร 

3. เป็นวิทยำกรของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้  เทคนิค  วิธีกำร   
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำตนเองจนสำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ 

     มีประสิทธิภำพและคุณภำพสูงขึ้น 

อยู่ในระหวำ่งกำรปรับปรุง ที่มา : พจนานุกรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละต าแหน่งจะต้องมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง ซึ่งมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการจัดจ าแนกแยกประเภทและสายงานของต าแหน่ง หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู ้ด ารงต าแหน่งจะต้องมี  และระดับ
ต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
การแบ่งประเภทต าแหน่งและการก าหนดชื่อต าแหน่ง 
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ แบ่งประเภทออกเป็นดังนี้ 
 1. ประเภทคณาจารย์ประจ า 
  1. ศาสตราจารย์ 
  2. รองศาสตราจารย์ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  4. อาจารย์ 
 2. ประเภทนักวิจัย 
 3. ประเภทอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 มาตราฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจ าเป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ แบ่งประเภทออกเป็นดังนี้ 
 1. ประเภทอ านวยการ 
 2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 3. ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร 
 4. ประเภทอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนด 
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1) ประเภทอ านวยการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการระดับสูง  ได้แก่  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (2) ผู้อ านวยการระดับต้น  ได้แก่  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ ส านัก สถาบัน หรือ
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
 ต าแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ หรือต าแหน่งในสาขาที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
3) ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร  
 ต าแหน่งที่สนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทางด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือต าแหน่งที่
สนับสนุนการบริหารงานหรืองานบริการที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ต าแหน่ง 1) กลุ่ม ต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 2) กลุ่มต าแหน่งทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง ชื ่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 
 
ประโยชน์ของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการน าไปใช้ (ที่มา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน)  
 - เป็นเครื่องมืออธิบายลักษณะงานโดยทั่วไปของต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละสายงาน 
 - เป็นเครื่องมืออธิบายระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน 
 - เป็นเครื่องมืออธิบายผลสัมฤทธิ์โดยรวมของต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละสายงาน 
 - เป็นเครื่องมือบริหารก าลังคนให้มีความรู้ความสามารถเหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  
 ส าหรับข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวข้องกับการก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทหรือในแต่ละต าแหน่ง สามารถดูและดาว์โหลดได้ที่
เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ http://203.131.211.58/hrtuweb/index.php 
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ที่มา 

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 75 
2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                    

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/1 พ.ย. 2561 ตามหนังสือเวียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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 และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ประจ าซ่ึงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 6 
5) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

พ.ศ. 2561  
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การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการจ้างโดยอาศัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติม 
ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทั้งสองสาย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)  
 

การก าหนดต าแหน่ง 
การก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์ 
2. รองศาสตราจารย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. อาจารย์ 

ประเภท ครูกระบวนการ ได้แก่ 
1. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
2. ระดับเชียวชาญ 
3.   ระดับช านาญการ 
4.   ระดับปฏิบัติการ 

ประเภท นักวิจัย ได้แก่ 
3. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
4. ระดับเชียวชาญ 
3.   ระดับช านาญการ 
4.   ระดับปฏิบัติการ 
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ประเภทต าแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า 
2. ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ 
5. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
6. ระดับเชียวชาญ 
7. ระดับช านาญการพิเศษ 
8. ระดับช านาญการ 
9. ระดับปฏิบัติการ 
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การก าหนดระยะเวลาในการจ้าง 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญา ดังนี้ 
1. สัญญาที่หนึ่ง     มีก าหนดเวลา 2 ปี 
2. สัญญาที่สอง   มีก าหนดเวลา 3 ปี 
3. สัญญาที่สาม   มีก าหนดเวลา 5 ปี 
4. สัญญาที่สี่       ให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 

 
การท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานฉบับแรก จะท าตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งาน

การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการต่อสัญญาจ้างที่สอง, สาม และที่สี่ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน 

โดยการประเมินต่อสัญญาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยเน้นด้านการสอน และความรู้ความสามารถ 
2. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที ่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม 

เสียสละฯ 
3. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านวิชาการ งานวิจัย และด้าน

การให้ค าปรึกษา 
 
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ระหว่าง 4 – 6 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 
ครั ้งที ่ 2  ระหว่าง 10 – 12 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีเวลาสอนมาไม่น้อยกว่า  

1 ภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไม่เกิน 1 ปี หากมีความจ าเป็นต้องขยาย ให้ยื่นขอ

ขยายเวลาล่วงหน้าก่อนครบ 1 ปี ต่ออธิการบดี เป็นการเฉพาะราย และให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยัง  งาน
บริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
(ใช้หลักเกณฑ์นี้ไปพลางก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ทดลองปฏิบัติงานตามข้อบังคับ พ.ศ. 2559 ใหม่) 
 
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอุตสาหะ ความสามารถ 

ความเสียสละ ความร่วมมือฯ 
2. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิหน้าที ่ ได้แก่ ด ้านคุณภาพและประมาณงาน ด้านความรู้

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

คณะกรรมการเพ่ือประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังกอง
ทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 
 

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา มีดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
2. จะต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และความประพฤติ

เหมาะสม  จะต ้ องม ีประส ิทธ ิ ภ าพในการปฏ ิบ ั ต ิ หน ้ าท ี ่  อย ่ า งน ้ อย  3  ด ้ าน  คื อ  
การสอน วิชาการ และให้ค าปรึกษา 
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ทั้งนี้ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน่วยงานจะต้องแจ้งให้
พนักงานมหาวิทยาล ัยทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธ ีการประเมินเพื ่อต่อสัญญาจ้าง และให้ย ื ่นแบบ  
เพ่ือขอรับการประเมินฯ ต่อไปโดยให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

หากเห ็นว ่าผ ู ้ร ับการประเม ินม ีผลการประเม ินต  ่ากว ่าเกณฑ์ท ี ่ก  าหนด และไม ่สมควรต่อ  
สัญญาจ้าง หน่วยงานจะเสนอเรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 

กรณีที่ยื ่นขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่สี่ เพื่อให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 

ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 
ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังนี้ 

 
ปริญญาเอก 

หลักเกณฑ์ใหม่ 
การต่อสัญญาที ่ 3 จะด าเนินการได้ต่อเมื ่อได้ต าแหน่ง ผศ. หรือ ยื ่นขอต าแหน่ง ผศ. ภายใน  

6 เดือนก่อนครบสัญญาที่สอง หากยังไม่ได้ต าแหน่งหรือยื่นขอตามที่ก าหนดไว้ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง    
การต่อสัญญาที่ 4 จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ต าแหน่งไม่ต ่ากว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ต าแหน่ง รศ. 

ขยายอายุสัญญาจ้าง สัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล้ว ยังมีต าแหน่งต ่ากว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 
ปริญญาโท 

หลักเกณฑ์ใหม่ 
การต่อสัญญาที่ 3 จะด าเนินได้ต่อเมื่อหน่วยงานพิจารณาว่ามีผลงานพร้อมยื่นขอต าแหน่ง ผศ.               

ในกรณีที ่ไม่มีผลงานพร้อมยื ่นขอต าแหน่งให้ขยายอายุสัญญาจ้ างสัญญาที ่สองต่อไปอีกครั ้งละ 1 ปี  
แต่รวมแล้วต้อง ไม่เกิน 2 ครั้งหากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งแล้ว ยังไม่มีผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่ง ผศ. ให้
ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

การต่อสัญญาที่ 4  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ต าแหน่งไม่ต ่ากว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ต าแหน่ง  รศ. 
ขยายอายุสัญญาจ้างสัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญา
ครบสองครั้งแล้ว ยังมีต าแหน่งต ่ากว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาฝึกอบรมให้ด าเนินการขยาย

อายุสัญญาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม และเมื่อกลับจากการดังกล่าวแล้ว ให้ปฏิบัติงาน
ต่อจนครบตามอายุสัญญาจ้าง ฉบับเดิม และสัญญาครั้งถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา รวม 3 ข้อ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความสามารถ 
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีคุณภาพของผลงาน มีความรู้ความสามารถ 
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ต้องประพฤติตนดี มีมนุษยสัมพันธ์  
ทั้งนี้ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน่วยงานจะต้องแจ้งให้

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง และให้
หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

กรณีผู ้ร ับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ และไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง หน่วยงาน  
จะเสนอเรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา
ต่อไป 

 
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

จัดท าสัญญาจ้าง 
สัญญาจ้าง 

สัญญาที่ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 

เมื่อมีค าสั่งจ้าง 1 2 ปี 2 ปี 

ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน  
6 เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 2 ปี 

2 3 ปี 3 ปี 

ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน  
6 เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 3 ปี 

3 5 ปี 5 ปี 

ประเมินต่อสัญญาจ้าง ภายใน  
6 เดือนก่อนครบสัญญาจ้าง 5 ปี 

4 ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ 3) 

ถึงเกษียณอายุราชการ 
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บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต ่า – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

การก าหนดอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราขั้นต ่า – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

1. ต าแหน่งสายวิชาการ 
คณาจารย์ประจ า 

ต าแหน่ง ขั้นต ่า ขั้นสูง 
 
อาจารย์ 

วุฒิปริญญาตรี 23,500  
70,640 วุฒิปริญญาโท 28,630 

วุฒิปริญญาเอก 41,000 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   96,390 

รองศาสตราจารย์   117,790 
ศาสตราจารย์   141,010 

  ครูกระบวนการ / นักวิจัย 

ต าแหน่ง ขั้นต ่า ขั้นสูง 
 
ระดับปฎิบัติการ 

วุฒิปริญญาตรี 23,500  
70,640 วุฒิปริญญาโท 28,630 

วุฒิปริญญาเอก 41,000 
ระดับช านาญการ   96,390 

ระดับเชี่ยวชาญ   117,790 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   141,010 

2.  ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ 

    2.1  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ขั้นสูง 
ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 86,640 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
หรือเทียบเท่า 

102,460 
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2.2  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ต าแหน่ง ขั้นต ่า ขั้นสูง 

 
ระดับปฏิบัติการ 

วุฒิปริญญาตรี 21,250  
45,270 วุฒิปริญญาโท 24,630 

วุฒิปริญญาเอก 32,500 

ระดับช านาญการ 63,490 
ระดับช านาญการพิเศษ 85,020 

ระดับเชี่ยวชาญ 100,530 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 108,220 

2.3 ต าแหน่งประเภทท่ัวไปวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี 

 

 

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

หน่วยงานต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่เก่ียวข้อง หรือตามความต้องการของหน่วยงานหรือไม่ 
2. หลักสูตรที ่ใช้เวลาราชการศึกษา จะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากอธิการบดีก่อนจึงจะ  

ไปศึกษาได้ 
3. หลักสูตรที ่ศึกษานอกเวลาราชการ ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้บ ังคับบัญชาต้นสังกัด 

ก่อนการไปศึกษา 
 
กรณีที่ขอลาศึกษา 

1. กรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวกลับ ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ 

2. กรณีที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าส าเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิไม่ก่อน
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง ขั้นสูง 

ระดับปฏิบัติงาน 30,600 

ระดับช านาญงาน 56,420 
ระดับช านาญงานพิเศษ 76,750 
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3. หากเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเกินก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับ หรือนับตั้งแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่อง 
ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นที่เกี่ยวกับหลักฐาน ให้ขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

4. กรณีที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการเรียน แต่มิได้ขออนุญาตลาศึกษา มหาวิทยาลัย  
จะไม่ปรับวุฒิให้  

 
กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ 

1. กรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นระหว่างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ปรับวุฒิได้ตั ้งแต่วันที ่ส าเร็จ
การศึกษา 

2. กรณียื่นเรื่องปรับวุฒิ เกินก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา จะปรับวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่กองทรัพยากรมนุษยร์ับเรื่อง 

 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญไว้ ดังนี้ (สายสนับสนุนวิชาการ) 

1. หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับในการขอปรับวุฒิ 
2. แสดงโครงสร้างอัตราก าลังในภาพรวมของหน่วยงาน ว่ามีจ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  

โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ 
3. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถน าวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาใช้กับการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่

สูงขึ้นด้วย 
4. หน่วยงานไม่สามารถขออัตราเพื่อทดแทนต าแหน่งเดิมของผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ 
5. การอนุมัติให้ลาศึกษาไม่เป็นเหตุที่จะมาเรียกร้องในการขอปรับวุฒิเพิ่มขึ้น 

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ปรับวุฒิ 
1. วุฒิตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ หร ือผ ่านการสอบ TU – GET หร ือผ ่านการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืน 
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กรณีลาศึกษา 

1. ได้รับวุฒิก่อนวันรายงานตัวกลับ ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวกลับ             
2. รายงานตัวกลับก่อนวันที่มีหลักฐานว่าส าเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่ส าเร็จการศึกษา 
3. ส่งเรื่องขอปรับวุฒิให้งานบริหารงานบุคคล ด าเนินการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รายงานตัว

กลับ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา หากเกินก าหนดเวลาจะปรับวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง 

4. มหาวิทยาลัยจะไม่ปรับวุฒิให้แก่ผู้ที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการ แต่มิได้ลาศึกษา 
 

กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ 

หากได้รับวุฒิก่อนได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหว่างการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับวุฒิได้ตั้งแต่วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง 
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ความก้าวหน้าของสายวิชาการ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ 
 

คณาจารย์สามารถมีความก้าวหน้าในสายวิชาการได้ด้วยการขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ดังต่อไปนี้  

1. อายุงาน 

 

 

 

 

2. ผลการสอน  

    2.1 มีชั่วโมงสอน และมีผลประเมินผลการสอน  

    2.2 เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนได้สอนหรือร่วมสอน อย่างน้อย 1 วิชา หรือหลาย

รายวิชารวมเท่ากับจ านวนชั่วโมงสอน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 

สรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง วิธี ประเภทผลงาน และจ านวนผลงาน (ขั้นต ่า) เกณฑ์ผ่าน 
(ระดับคุณภาพ) 

เกณฑ์ผ่าน 
(ปริมาณงาน) 

ช านาญ
การ 

- 1. เอกสารคู่มือ 1 เรื่อง  และ 
2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง หรือ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 1 เรื่อง  หรือ 
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 

เรื่อง 

ดี 2 

  
เชี่ยวชาญ - 1. เอกสารคู่มือ 1 เรื่อง และ 

2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง  หรือ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 2 เรื่อง หรือ 

ดี 3 

ต าแหน่ง อายุงาน 
ช านาญการ ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ ป.เอก 1 ปี + พ้นทดลองงาน 

เชี่ยวชาญ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ปี 

เชี่ยวชาญพิเศษ ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 2 ปี 
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ต าแหน่ง วิธี ประเภทผลงาน และจ านวนผลงาน (ขั้นต ่า) เกณฑ์ผ่าน 
(ระดับคุณภาพ) 

เกณฑ์ผ่าน 
(ปริมาณงาน) 

4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 2 เรื่อง หรือ 

5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
2 เรื่อง 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

- 1. เอกสารคู่มือ 1 เรื่อง และ 
2. วิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง  หรือ 
3. ต ารา หรือหนังสือ 2 เรื่อง หรือ 
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม 2 เรื่อง หรือ 
5. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
   2 เรื่อง 

ดีมาก 5 
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ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 5 ข้อ 
ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มี

ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

2. เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู ้อื ่น และเสนอผลงานตามเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
 

ระดับต าแหน่ง 

คุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานท ี ่ ใช ้ในการขอก  าหนด
ต าแหน่ง 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2   

ระดับช านาญการ มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ 
วุฒิปริญญาตรี 
- ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี 
วุฒิปริญญาโท 
- ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า  
3 ปี 
วุฒิปริญญาเอก 
- ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)   
รอบท่ีผ่านมา ต้องมีผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 75  
ขึ้นไป 

มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ 
วุฒิปริญญาตรี 
1. ผ่านการต่อสัญญาจ้าง  
   ครั้งที่ 1 
2. ต้องมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน(เลื่อนค่าจ้าง)ร้อยละ 
75 ขึ้นไป 
วุฒิปริญญาโท 
- ผ่านการประเมินทดลองการ
ปฏิบัติงาน 
วุฒิปริญญาเอก 
- ผ่านการประเมินทดลองการ
ปฏิบัติงาน 

-  ผ ล ง า น ท ี ่ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู ้ช  านาญการจ านวน 2 รายการ 
เอกสารแสดงวิธ ีปฏิบัต ิงานหลัก 
(คู่มือ)  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
ผลงานเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย 
หรือผลงานอ่ืนๆ  
(ผลงานอื ่นๆ ค ือ ส ิ ่ งประด ิษฐ์                      
การออกแบบ นวัตกรรม กรรมวิธี 
ผลงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ หรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่องานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งาน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่ผ่าน
การพิสูจน์ หรือมีหลักฐานที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงาน) 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 

- มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 3 ปี 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)  
รอบท่ีผ่านมา ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  

- มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง)   
รอบท่ีผ่านมา ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  

ผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 
1. งานวิจัย หรือ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน
เชิงสังเคราะห์ เอกสาร หนังสือ 
คู่มือ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การ
ออกแบบ ผลงานศิลปะ หรืองาน
สร้างสรรค์สิ่งอ่ืนซึ่งแสดงถึงความ
เป็นผู้ช านาญการพิเศษ  
ทั้งนี ้ต้องมีผลงานตาม ข้อ 1  
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ระดับเชี่ยวชาญ - มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง) รอบที่ผ่านมา 
ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85      
ขึ้นไป 
 
 

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิง
สังเคราะห์ บทความวิชาการ ต ารา 
หนังสือ งานแปล ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะหรือศิลปะ สิทธิบัตร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับเชี ่ยวชาญ
พิเศษ 

- มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง) รอบที่ผ่านมา 
ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      
ขึ้นไป 
 

ผลงานที่แสดงความเปน็ผู้เชีย่วชาญ
พิเศษ จ านวน 5 รายการ ดังนี ้
1. งานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวชิาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อยสองเรือ่ง 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิง
สังเคราะห์ บทความวิชาการ ต ารา 
หนังสือ งานแปล ผลงานสรา้งสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลงานสรา้งสรรค์ด้านสุนทรียะหรือ
ศิลปะ สิทธิบัตร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
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สรปุหลักเกณฑก์ารพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตามเกณฑ ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแตง่ตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2564 

ต าแหนง่ วธิ ี ประเภทผลงาน และจ านวนผลงาน (ขัน้ต่ า) เกณฑผ์า่น 
(ระดบัคุณภาพ) 

ผศ. - 1. งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ

หรือ
3. งานวิจัย 1 เรื่อง + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

B 

* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  อาจใช้ผลงานต่างๆ ดังนี้
แทนวิจัย ข้อ 2-3 ได้ 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
- บทความทางวิชาการ

B 
A 

รศ. วิธีที่ 1 1. งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ

และ
3. ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

B 

รศ. วิธีที่ 2 1. งานวิจัย 3 เรื่อง หรือ

2. งานวิจัย 2 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ
หรือ

- A 2 เรื่อง และ
B 1 เรื่อง

- งานวิจัย A 2 เรื่อง
และ ผลงานลษ.อ่ืน
B 1 รายการ

* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 2 อาจใช้  ต าราหรือ
หนังสือ 2 เล่ม แทนผลงาน ข้อ 1-2 ได้

A 2 เล่ม และ 
B 1 เล่ม 

ศ. วิธีที่ 1 1. งานวิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) หรือ

2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (เผยแพร่
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด) รวมกัน 5 เรื่อง และ

3. ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

A 
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ต าแหนง่ วธิ ี ประเภทผลงาน และจ านวนผลงาน (ขัน้ต่ า) เกณฑผ์า่น 
(ระดบัคุณภาพ) 

* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 1
1. งานวิจัย 2 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด) + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน รวมกัน 2 เรื่อง และ

3. ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม
ศ. วิธีที่ 2 1. งานวิจัย 5 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติที่ 

ก.พ.อ.ก าหนด) หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติที่ 

ก.พ.อ.ก าหนด) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (เผยแพร่
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด) รวมกัน 5 เรื่อง หรือ

3. งานวิจัย (วารสารนานาชาติ) 10 เรื่อง

A+ 2 เรื่อง และ  
A 3 เรื่อง 

A 

A+ 
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ * วิธีที่ 2
1. งานวิจัย 3 เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  หรือ
2. งานวิจัย 1 เรื่อง เรื่อง (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด) + ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน รวมกัน 3 เรื่อง หรือ

3. ต ารา/หนังสือ 3 เล่ม
ผศ. วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับต าแหน่ง ผศ. B (เอกฉันท์) 
รศ. วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับต าแหน่ง รศ. วิธีที่ 1 A (เอกฉันท์) 
ศ. วิธีพิเศษ เช่นเดียวกับต าแหน่ง ศ. วิธีที่ 1 A+ (เอกฉันท์) 

งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
กองทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานตา่งๆ 
ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัย และส่วนงาน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น โดยการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ในรูปแบบของการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การ
ไป ปฏิบัติงานอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลักสูตร 
ต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
  2. ส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากร ตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงาน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ สมดุล ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การ
ประชุม และสัมมนา เป็นต้น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าส่วนงานและ
ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะน างาน การก ากับ
ดูแลวิธีการท างาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) และการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) รวมทั้งกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งมิได้จ ากัด เฉพาะการจัดอบรมเท่านั้น เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการ
ฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนางาน ทั้งนี้โดยให้ส่วนงาน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือรับทราบข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป 
   3. มหาวิทยาลัยก าหนดโครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมในระดับมหาวิทยาลัย และส่วนงานสามารถก าหนด 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการเฉพาะของส่วนงานได้เอง โดยให้สอดคล้อง 
กับความจ าเป็น ทิศทาง และเป้าประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามแผนเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร (TU-Development Roadmap) ดังรูป 
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 ตามภาพเส้นทางการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-Development Roadmap) 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  1. การเสริมสร้างค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Value/Organization 
Culture and Core Competency) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ ดีต่อ 
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้ควรเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่ าง 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ โดยพัฒนาตามค่านิยมหลักและสมรรถนะหลัก ดังนี้ ค่านิยมหลัก (Core 
Value/Organization Culture) - ความเป็นเลิศ (Be the finest) - ความเป็นธรรม (Be fair) – ร่วมน าสังคม 
(Be the main engine of society) / สมรรถนะหลัก (Core Competency) - ความเป็นธรรมศาสตร์ 
Thammasat Consciousness – การท างานโดยมุ ่งค ุณภาพสูง High quality - การมุ ่งส ู ่ความส าเร็จ 
Achievement Orientation - การธรรมรงค์ไว้ซึ่ง คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี Moral & Ethics - การพัฒนา
ตนเอง Self-Development  
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  2. การพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย (Development System) ได้มุ่งเน้นและพัฒนาด้านการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 2.1 การพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.2 การ
พัฒนาระบบส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ  2.3 การพัฒนาระบบ 
Talent เพื่อส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์กร 2.4 การพัฒนาระบบประเมิน เพื่อให้การ
ประเมินเป็นไปตามการพัฒนาตามระบบ Competency 2.5 การพัฒนาระบบการนิเทศงานและสอนงานเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์2.6 การสร้างการพัฒนาตามความเฉพาะของแต่ละบุคคล  
  3. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (All Level) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
    3.1 การพัฒนาความ รู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge/Functional 
Knowledge) เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ตามต าแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 3.1.1 การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (Academic Staff) - การพัฒนาด้านการสอน - การพัฒนาด้านวิชาการ - การพัฒนาด้านวิจัย – การ
พัฒนาด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ – การให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา - การพัฒนาในส่วนอื่นๆที่
เกี ่ยวข้องกับสายวิชาการ เช่น ความรู ้เฉพาะด้านในสาขา ต่างๆ เป็นต้น  3.1.2 การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (Supporting Staff) เป็นการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามต าแหน่งงานนั้นๆ หรือ
ตามสมรรถนะประจ าต าแหน่ง ทั้งนี้อาจท าได้หลายแนวทางเช่น การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เลี ้ยง 
(Mentoring) การเรียนรู้จาก การปฏิบัติงาน (On the Job Training) การไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
(Attachment Working) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในองค์กร (Rotation) การจัดการความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management) การจัดอบรมในองค์กร (In house Training) หรือการส่งไปอบรมในหน่วยงาน
อื่นที่จัดอบรมในเรื่องนั้น ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมหรือหน่วยงานภายนอกจัดอบรม เป็นต้น โดยการพัฒนา
ในส่วนนี้ความเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆที่จะพัฒนา หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    3.2 การพัฒนาทักษะทันโลกและจริยธรรมน าสังคม (Modern Skills and Ethics) 
เป็นการ พัฒนาตนเองเพื่อให้มีศักยภาพในการปฎิบัติงานให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้เกิดการท างานแบบมีส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
   4. การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร (Manager Level) ได้แก่ ผู ้บริหารระดับต้น และ
ผู ้บริหาร ระดับกลาง ของมหาวิทยาลัย โดยมุ ่งเน้นและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ( General 
Management) และการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรทีก่ าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นให้มีศักยภาพที่พร้อมและเหมาะสมต่อการด ารง
ต าแหน่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สายสนับสนุนวิชาการ (TU-MDP) 
และหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สายสนับสนุนวิชาการ (TU-MMDP) เป็นต้น  
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   5. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Level) เป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ 
มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าที่ดี สามารถน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรโครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง (สายวิชาการ) TU-EDP เป็นต้น 
   

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้มีอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน                
มีความรู้และทักษะในด้านการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ส าหรับ
อาจารย์ที่ได้รับเงินเดือนจากทุกแหล่งงบประมาณ เฉพาะผู้เป็นอาจารย์ประจ า อีก 3 ลักษณะ คือ 

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก 
2. ทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ 
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
4. ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อการสอน 
5. ทุนพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning 

1.  ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก 
 มธ. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ซึ่งมี                   
2 ประเภท คือ ทุนศึกษาในต่างประเทศ กับ ทุนศึกษาในประเทศ ผู้ประสงค์รับทุนต้องผ่านการคัดเลือก
เบื้องต้นจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1)  ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ศักยภาพ และผลงานวิชาการ 
2)  ความจ าเป็นด้านก าลังคนของคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดในสาขาวิชาที่ขอรับทุน และประโยชน์ 

ที่หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยจะได้รับ 
3)  ความตั้งใจ/อุทิศตนในการท างานให้หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย 
4) ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการศึกษาต่อ (เฉพาะทุนการศึกษาใน

ต่างประเทศ) 
  

1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
ก. คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันทั้งทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ 

1) ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงานต้น
สังกัด ส่งเรื่องมายังกองบริหารงานวิชาการ 

2) ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไป
ช่วยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุนกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
4) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ ถูกฟ้องร้องคดีอาญา 
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ข. คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษาในต่างประเทศ 
1) อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร  
2) มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตอบรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และแนบหลักฐานการตอบรับมาพร้อมใบสมัคร 
ค. คุณสมบัติผู้สมัครทุนศึกษาในประเทศ 

1) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร 
2) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาและต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา หรือได้รับ

การตอบรับให้เข้าศึกษา หรือสอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว 
 

1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้งทุนศึกษาในต่างประเทศ และทุนศึกษาในประเทศ 
 1)  สัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ มีเกณฑ์พิจารณา
แบ่งเป็น 5 ข้อ ประกอบด้วย 

   (1) Ranking สาขา ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับ   
   (2) ผลงานที่สะท้อนศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์  
   (3) การได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงานอื่นที่สะท้อนศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์                 
   (4) สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกในคณะ : อาจารย์ทั้งหมด   
   (5) การกระจายโอกาสให้แก่คณะ/ภาควิชา อย่างทั่วถึง 

 2) ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

1.3 เงื่อนไขการให้ทุนทั้งทุนศึกษาในต่างประเทศ และทุนศึกษาในประเทศ 
1) ระยะแรกให้ทุนไม่เกิน 1 ปี และจะพิจารณาต่อทุนคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ขอรับทุนต้อง  

ขออนุมัติต่อทุนจากมหาวิทยาลัยต่อปี 
2) มหาวิทยาลัยอาจยุติการให้ทุนเมื่อไรก็ได้ ถ้าผลการศึกษาของผู้ รับทุนไม่เป็นที่น่าพอใจหรือผู้รับ

ทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) การอนุมัติทุนรวมตลอดหลักสูตรของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ 

ก. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 1.5 ล้านบาท หรือ 7.5 แสนบาท วงเงินทุน
รวมตลอดหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้ 
  1)  ผู้รับทุนจะได้รับทุนตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด รวมทั้งค่าใช้จ่าย  
ในการท าวิทยานิพนธ์ และให้สามารถเบิกเงินทุนได้ตั ้งแต่วันที่ยื ่นใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วนมายัง  
ฝ่ายวิชาการ 
  2)  การให้ทุนการศึกษาระยะแรกมีก าหนดไม่เกิน 1 ปี และจะได้รับการพิจารณาต่อทุนคราวละ        
ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติต่อทุนจากมหาวิทยาลัยปีต่อปี 
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  3) มหาวิทยาลัยอาจยุติการให้ทุนเมื่อใดก็ได้ ถ้าผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่เป็นที่น่าพอใจหรือผู้รับ
ทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก             
ของอาจารย์ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นประกาศ 
  4)  ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการ และค่าใช้จ่าย  
ในการไปฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้เพียง 1 ครั ้ง ตลอดหลักสูตร  
โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  5) ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายในวงเงินทุน
รวมตลอดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ 
  6)  กรณีหลักสูตรที่ศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และผู้รับ
ทุนจ าเป็นต้องศึกษาภาษาต่างประเทศนั้นก่อนเข้าศึกษา ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาจัดสรรทุน 
ไปก่อน ตามเกณฑ์ ก.พ. ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อผู้รับทุนได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอกแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงจะจ่ายเงินทุนดังกล่าวคืนให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
   ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา การท าวิทยานิพนธ์ และ อื่นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินทุน

รวมตลอดหลักสูตรที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ 

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) 

4) ค่าใช้จ่ายในการไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง ในโครงการและวงเงินที่
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ อนุมัติ และต้องอยู่ภายในวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตร 

5) ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ เบิกจ่ายตามใบเสร็จ/จ่ายจริง ภายในวงเงินทุนรวม
ตลอดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ โดยต้องระบุไว้ในแผนการศึกษาและเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และ
ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา        
 

1.5 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 

ก. ข้อก าหนดที่เหมือนกันทั้งทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ 
1) ต้องศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เสนอไว้ในการสมัครขอรับทุน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง

เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 
2) ต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ค ้าประกันตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3) ก่อนไปศึกษาต่อต้องไม่ค้างส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารและสื่อการสอน                           
เป็นต้น 

4) ต้องรายงานผลการศึกษา (ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา) ต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาค
การศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งส าเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พร้อมวิทยานิพนธ์ให้
มหาวิทยาลัยด้วย 

5) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก          
ของอาจารย์ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ข. ข้อก าหนดผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ 
  การเดินทางกลับประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ตลอดจน
การขอยุติการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 

ค. ข้อก าหนดผู้รับทุนศึกษาในประเทศ 
1) ศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาที ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                    

พิจารณาทุนฯ 
2) ต้องไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ครั้ง ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 
3) เข้าศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก                      

ผู้ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษา 
4) ผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาอยู่ด้วยทุนอ่ืน หรือทุนส่วนตัว จะได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 

ของปีการศึกษาที่ประกาศทุน เป็นต้นไป 
 
2. ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
  ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการในต่างประเทศ โดยผู้รับทุนสามารถเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่มิได้มีการให้ปริญญา แต่ต้อง
ได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) หรือจดหมายรับรอง เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

2.1 วงเงินทุน     
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนแบบเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ/ครั้ง ทุนละ 
ไม่เกิน 200,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนจากประเภทของหลักสูตร ระยะเวลา และ
ประโยชน์ที ่คณะ/มหาวิทยาลัยจะได้รับ  ทั ้งนี ้หากเงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไม่เพียงพอ และคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด สามารถสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ     
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2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร               
  1) เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 นับถึง
วันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ 
  2) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัว
ไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น 
  3) ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการหรือวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ 
  4) ไม่เคยได้รับทุนจากกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.3 ประเภทของหลักสูตร 
  1) ผู ้เสนอขอรับทุนเพื ่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั ้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึก
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องศึกษาในหลักสูตรที่มีลักษณะอย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  -ต้องเป็นหลักสูตรที่เป็น Professional Certificate ไม่สามารถศึกษาได้ภายในประเทศ มีความ
เกี ่ยวข้องกับเนื ้อหาวิชาที ่รับผิดชอบสอน และสามารถน าความรู ้มาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ ้นกับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
  - ต้องเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ หรือการ
สอนที่พัฒนาให้เกิด Active Learning 
  - ต้องเป็นหลักสูตรการสอน หรือการอบรม ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนท าอยู่ หรือเมื่อศึกษา
แล้วจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่องานวิจัยได้ เช่น ศึกษาภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาที่ใช้ใน
การท าวิจัย เป็นต้น 
  2) ต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และต้องมี
การแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร  
  3) ต้องไม่เป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ที่แฝงการท่องเที่ยวหากปรากฏหลักฐาน
ภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน 2 ปี 
***กรณีเป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานที่หลักสูตรก าหนดให้ต้องศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 
 
2.4 ข้อก าหนดในการรับทุน  
  1) ผู้รับทุนต้องเดินทางไปต่างประเทศตามที่สมัครขอรับทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเป็น
ประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน 
  2) ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ ้นก่อนการยื่นใบสมัครขอรับทุน ซึ่งเอื ้อประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย                     
ให้เหมาจ่ายในจ านวนทุนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ  
  3) มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนแบบเหมาจ่ายตามวงเงินที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ ผู้รับทุนต้องส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายทุกรายการไปก่อน เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว และจัดส่งเอกสารตามท่ีระบุไว้ในประกาศการให้ทุน  
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2.5 เมื่อผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานแล้วต้องปฏิบัติดังนี้ 

  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุน โดยท าบันทึกผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยังงานนวัตกรรมการ
เรียนรู้และการสอน กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต ภายใน 30 วันนับจาก
วันเดินทางกลับ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  
   1)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรือจดหมายรับรอง ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
   2)  รายงานสรุปผลการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 ฉบับ 
   3)  ส าเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
   4)  หนังสือรับรองจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ว่าได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น            
การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย 
   5) หลักฐานการเดินทาง ได้แก่ ส าเนาตั๋วเครื่องบิน และรูปถ่ายในการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ทุนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายฉบับจริงทุกรายการไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในกรณีท่ีถูกร้องขอ 
   ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยจะไม่เบิกจ่าย
เงินทุนให้แก่ผู ้ร ับทุน ยกเว้น มีเหตุอันควร โดยผู ้ร ับทุนต้องชี ้แจงผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 
 
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หมายถึง การวิจัย การแต่งหรือเรียบเรียงต าราทางวิชาการ  
โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ จากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ให้ส่งผลงาน
ภายใน 1 เดือน และเสนอกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผล 

3.1 คุณสมบัติผู้ท่ีจะขอไปปฏิบัติงานฯ  
1) อายุไม่เกิน 57 ปี นับถึงวันยื่นค าขอ  
2) ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันยื่นค าขอ  
3) ปฏิบัติงานด้วยดีมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
 

3.2 หลักเกณฑ์  
1) งานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการสอน วิจัย หรือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
ที่ผู้ขอรับผิดชอบอยู่  
2) การให้บุคคลใดไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการไม่ท าให้เกิดผลเสียหายต่องานประจ า
ของต้นสังกัด  
3) จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ประจ าของต้นสังกัด  
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4) ครั้งแรกอนุมัติได้ไม่เกิน 12 เดือน ครั้งต่อไปไม่เกิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หากมีระยะเวลานับ
จากปฏิบัติงานปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 6 ปี ตามล าดับ 

3.3 ผู้ไปปฏิบัติงานฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  
1) รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน เพ่ือเสนอกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา เมื่องานเสร็จ
สมบูรณ์ให้ส่งผลงานภายใน 1 เดือน  
2) หากไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้รีบขอกลับมาปฏิบัติงานทันที  
3) ต้องกลับเข้าปฏิบัติงานทันที หากหน่วยงานต้นสังกัดมีความจ าเป็น และสั่งให้กลับมาปฏิบัติงาน 
  

4. ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อการสอน 
 ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการ
จัดท าสื่อการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จะประกาศให้ทราบต่อไป  

ก าหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัครเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมในแต่ละเรื่องสอบถามได้จาก  
1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก,ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ: น.ส.หทัยขวัญ โทร 1830  
2. ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อการสอน น.ส.พิกุล โทร 1831  
3. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ : น.ส.อภิรดี โทร 1830  

รางวัล 
รางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติของผู้จะได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ฯ ตามระเบียบ มธ.ฯ มีดังนี้ 

1.1  เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและยังไม่เกษียณอายุราชการในวันที่เสนอชื่อ 
1.2  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
1.3  เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ ในสาขาวิชาที่ได้รับการยกย่องเป็น
กีรตยาจารย์ 
1.4  มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการสอนและวิจัย 
1.5  เป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและบริการสังคม 
1.6  เป็นผู้มีจริยธรรม ด ารงอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
1.7  ปฏิบัติงานหรือให้ความร่วมมือช่วยเหลือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1.1  เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและยังไม่เกษียณอายุในวันที่เสนอชื่อ    
1.2  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.3  เป็นผู้อุทิศตนให้กับการสอน 
1.4  ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของความเป็นครูที่ดี  
1.5   เป็นผู้มีจริยธรรม ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ 

 
รางวัล Active Learning 
 เพื่อให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์หรือกลุ่มอาจารย์ ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning 
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดระดับสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า การสังเคราะห์ และการสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 1 
องค์ประกอบ ใน 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 2) ผู้สอนก าหนดประเด็นหรือกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน 
 3) ผู้สอนจัดให้นักศึกษาเรียนรู้จากสภาพการจริง 
 4) นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู ้ด ้วยตนเอง ผ่านงานที ่ผ ู ้สอนมอบหมาย เช ่น ค้นคว้าข้อมูล               
การท าโครงงานฯลฯ และให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
 โดยผู้สอนต้องให้ความเห็นต่อผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาในเวลาที่เหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะได้ 
น าประโยชน์จากความเห็นนั้นไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตตาม
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 ให้อาจารย์ผู้สอนหรือกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้รับรางวัล Active Learning  น าเสนอวิธีการ
สอนตามแนว Active Learning เผยแพร่ต่อประชาคมหรือสาธารณะในรายการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง 
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คุณสมบัติผู้สมัครขอรับรางวัล Active Learning ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอน หรือกลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จัดการสอนแบบ Active Learning ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในช่วงระยะเวลาก่อนยื่นสมัครขอรับรางวัล โดยมหาวิทยาลัย
จะก าหนดไว้ในประกาศของแต่ละปี 

3. ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
การคิดระดับสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสังเคราะห์ และการสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง       
ตามแนวทางการจัดการสอนแบบ Active Learning 

4. ไม่เป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล Active Learning 
5. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล Active Learning อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี 
6. ไม่เป็นผู้ท่ีเคยได้รับรางวัล Active Learning อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี 

 

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
การไปศึกษา ในประเทศ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อานาจพิจารณาอนุมญาต การลา และการ
ได้รับ  ค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวทยาลัย พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2552 

ผู้มีอ านาจอนุญาต ได้แก่ 

 

อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีแนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อให้พิจารณา ดังนี้ 

1. ความจ าเป็น/ความต้องการและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ  
2. จะต้องไปศึกษา ในสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยรับรอง  
3. ต้องมีอัตราก าลังที่มีอยู่เพียงพอ 
4. การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เวลาบางส่วน ให้กระท าได้ภาค

การศึกษาหนึ่งไม่เกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากลาโดยใช้เวลาเกินกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นไป 
ให้ถือว่าเป็นการลาเต็มเวลาราชการ 

คุณสมบัติของผู้ไปศึกษา 
1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
2. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วน

ก่อนการเกษียณอายุราชการ  
3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกด าเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
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1. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ 
2. หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชา 
3. บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการไปศึกษาต่อ 
4. หลักสูตร หรือแนวการศึกษา หรือแผนการศึกษาท่ีจะไปศึกษา 
5. หลักฐานทุน (ถ้ามี)  

การขยายเวลาศึกษา 
1. ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที ่สถาบันการศึกษานั ้นๆ 

ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
2. กรณีไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

อาจเสนอขออนุญาตขยายเวลาศึกษา ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที่
ผ่านมา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา หลักฐานทุนการศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย  

3. ในกรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า

วิทยานิพนธ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วยการปฏิบัติระหว่างไปศึกษาภายในประเทศ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ประเทศ จะต้องจัดท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา
และสัญญาค ้าประกัน ตามแบบที่ก าหนด โดยระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจะเป็นไปตามหลักสูตร จ านวนอย่าง
ละ 2 ฉบับ หลักฐานในการท าสัญญา มีดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนของ 

1.1. ผู้ไปศึกษา และคู่สมรส (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด 
1.2. ผู้ค ้าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด 

2. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จ านวน 2 ชุด 
3. อากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท ตามที่ กค. ก าหนด และสัญญาค ้าประกันชุดละ 5 บาท จ านวน 1 ชุด                   

10 บาทจ านวน 1 ชุด 
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การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

1. ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นและความต้องการของทางาชการที่จะให้ไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการ
วิจัย   

2. พิจารณาสาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  
3. พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่  
4. พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
2. จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วนก่อนการเกษียณอายุราชการ 
3. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีจะใช้ในการศึกษานั้นในระดับที่ ก.พ.ก าหนด ยกเว้นทุนประเภท 1 ข ให้

เป็นไปตามท่ี สพร.ก าหนด 
4. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 

หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ี ก.พ. ก าหนด  
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
 

เอกสารประกอบการขออนุญาตไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

1. บันทึกขออนุมัติจากต้นสังกัด 
2. แบบใบลาไปศึกษา  
3. โครงการหรือแนวการศึกษา 
4. เหตุผลความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการไปศึกษาตลอดจนแผนงานที่

จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังส าเร็จการศึกษา 
5. สัญญาไปศึกษาและสัญญาค ้าประกันพร้อมติดอากรแสตมป์ตามท่ี กค.ก าหนด 
6. หนังสือตอบรับ  
7. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน) หรือหนังสือจากสพร. (กรณีทุน 1 ข) 
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ 
9. ผลตรวจร่างกายและจิตวิทยา 
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เงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิต  ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ (ศึกษานอกเวลาราชการ) 
 
ผู้มีสิทธิ 

เป็นข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ                    
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร (ประกาศรับสมัคร
ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี) 
 
วิธีการ 

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครที่ Website ของกองทรัพยากรมนุษย ์
2. กรอกใบสมัครส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับรอง และแนบหลักสูตรการศึกษา  

ของคณะที่ผู้มีสิทธิที่จะศึกษา   
3. ส่งบันทึกการขอรับเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิตผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยแนบใบสมัครและ

หลักสูตรการศึกษาให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับข้าราชการ 
ข ้าราชการที ่ เปล ี ่ยนสถานภาพ และพนักงานมหาว ิทยาล ัยสายสนับสนุนว ิชาการ  (ด ูในประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สายสนับสนุน
วิชาการ พ.ศ. 2560) 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิต และ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ผู้ได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิตแจ้งยืนยันการขอรับเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิต เพ่ือ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะได้ด าเนินการขออนุมัติเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต 

 ผู้ได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิต  ท าสัญญาชดใช้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ศึกษา หากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่รับไป คืนให้แก่มหาวิทยาลัยและใช้เงินอีก 1 เท่าของเงิน
ที่จะต้องชดใช้ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทสวัสดิการ 

1.  สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

1.1  สวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

1.2  สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย 
1.3  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
1.4  สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล 

2.  สวัสดิการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 

     2.1  โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย (ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย) 

     2.2  มธ. ออกหนังสือผ่านสิทธิเพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

           ที่มีข้อตกลงในการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย ช าระหนี้ค่า 

           ที่อยู่อาศัยให้แก่สถาบันการเงิน คือ 

            -โครงการเงินกูส้วัสดิการไม่มีเงินฝาก ธ.อ.ส. 

            -โครงการเคหะสินเช่ือธนาคารออมสิน 

 3.  สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

     3.1  เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร (เฉพาะบุคลากรสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน และส านักงานที ่มีหน้าที ่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย)  
4.  สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 

     4.1  การประกันชีวิต และอุบตัิเหตุ ข้าราชการ ข้าราชการ(เปลีย่นสถานภาพ) ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ  

ลูกจ้างประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) และพนักงานงานเงินรายได้ประเภท
ชั่วคราว 

     4.2  การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เปลี่ยนสถานภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) และพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ า 

5.  สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าท าศพ 

     5.1  เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 

     5.2  ค่าพวงหรีด 

     5.3  เงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้ 

           รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้รับ 

           เงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) 

     5.4  ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) 

6.  เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

7.  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เฉพาะบุคลากรสังกัดส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน และส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย) 
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8.  เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย 

9.  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

10.  กองทุนประกันสังคม 

11. การท าบัตร การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 
1.1 สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล 
 
ผู้มีสิทธิ 

เ ฉพาะบ ุ ค ล าก รส ั ง ก ั ด ส  า น ั ก ง านสภ ามหาว ิ ท ย าล ั ย  ส  า น ั ก ง านตร ว จสอบภาย ใน 
และส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ 
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานเงินรายได้ประเภทประจ าและประเภทชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า
หกเดือน 

            
วิธีการ  

1. ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มค าขอรับสวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล แนบหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลินิก (คลินิกต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย)             
ส่งผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือเทียบเท่ารับรอง และผู้บังคับบัญชาระดับกองต้องให้ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปรับรอง เป็นกรณีเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไม่ได้หรือเบิกจ่ายได้เพียงบางส่วน 
หรือเบิกจ่ายจากบริษัทประกันที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน 
หรือเบิกจากประกันสังคมไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน 

2. ยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 
3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์  ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 

 
1.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรประมาณ               
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
และแข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนรู้จักป้องกันรักษาโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพ  
ปีละ 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
 
ผู้มีสิทธิ 
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 ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ(งบคลัง) และพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวสังกัดส่วนกลาง 
(สมัครตรวจสุขภาพประจ าปี ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี) 

 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ประเภทประจ าสังกัดส่วนกลาง และพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (สมัครตรวจสุขภาพประจ าปีประมาณเดือนมกราคม
ของทุกปี) 

 

การส่งผลการตรวจสุขภาพ 
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับผลการตรวจสุขภาพภายใน 3 อาทิตย์ 

และงานสวัสดิการจะจัดส่งผลการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ผู้เข้ารับการตรวจ 
 
1.3 สวัสดิการเยี่ยมผู้เจ็บป่วย 
 
ผู้มีสิทธิ 

1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และพนักงาน                
เงินรายได้สังกัดส่วนกลาง  

2. เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
ของเอกชน 

วิธีการ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล แจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์              

โดยระบุชื่อสถานพยาบาล อาคาร ชั้น ของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา วันที่เข้ารับการรักษา 
2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จัดกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วย (ในวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อราย) 

ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน หรือหน่วยงานประสงค์จัดกระเช้าไปเยี่ยมเองในวงเงินที่ก าหนด 
และส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึกส่งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 

1.4 สวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ผู้มีสิทธิ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ) ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
รูปแบบ 
 สวัสดิการด้านสุขภาพ งบประมาณคนละ 10,000 บาทต่อหนึ่งปีงบประมาณ หากไม่ได้เบิกเงิน
สวัสดิการหรือขอเบิกไม่เต็มวงเงิน ให้น าวงเงินที่เหลือของปีงบประมาณก่อนมารวมกับวงเงิ นงบประมาณ
ปัจจุบัน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท  
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สวัสดิการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย  
1. สวัสดิการด้านสุขภาพพื้นฐาน (ค่าเบี้ยประกันชีวิต อุบัติเหตุและการประกันสุขภาพกลุ่มที่

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดให้แก่บุคลากร) 
2. สวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

หักด้วยสวัสดิการด้านสุขภาพพื้นฐาน (สามารถเบิกได้ตามรายการเบิกบัญชีแนบท้ายประกาศ มธ. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ.2565) 

 
ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเวลาเกินกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

2. บุคคลในครอบครัว (มารดา บิดา คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) 
 

วิธีการ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน และ

ส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  ยื่นค าขอเบิกเงินสวัสดิการ
ด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ต่อกองทรัพยากรมนุษย์ ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ระบุ
ไว้ในใบเสร็จรับเงิน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานที่มีเงินรายได้ของส่วนงาน ยื่นค าขอเบิกเงินสวัสดิการ
ด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ระบุไว้
ในใบเสร็จรับเงิน 

 

2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 

2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย) 
 

ผู้มีสิทธิ 
1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า  
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
3. เป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยเต็มตาม

สิทธิผู้มีสิทธิได้ด าเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
4. ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด  
5. ซื้อที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินนั้น 
6. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ หรือของคู่สมรส 
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7. ซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรือตกแต่ง ที่อยู่อาศัยของผู้มีสิทธิหรือของคู่สมรส 
8. ซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม หรือตกแต่ง ที่อยู่อาศัยของบิดามารดาของตนเองที่ผู้มีสิทธิพักอาศัย

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
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) ค ้าประกันเงินกู้ 

  ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยเป็นคู่สมรสกัน ให้มีสิทธิยื ่นค าขอรับเงินเพ่ือ
สวัสดิการที่อยู่อาศัยได้ท้ัง 2 ราย 

ในกรณีผู้มีสิทธิมีกรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านและที่ดินและเป็นผู้กู ้ร่วมให้ผู ้มีสิทธิ์ร่วม ซึ่ งเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีสิทธิยื่นค าขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยได้ 

 

ระยะเวลาการยื่นค าขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย 
ยื่นได้ทุกวัน (เวลาราชการ) ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกส านักงาน

อธิการบดี  ชั้น 3 หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์  ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 
 

วิธีการขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย 
1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มค าขอฯ จ านวน 1 ชุด 
2. ส่งหลักฐานการกู้เงิน (ถ่ายส าเนาอย่างละ 1 ชุด) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกชุด ดังนี้  
กรณีด าเนินการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่งเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัย และประสงค์จะขอรับ

การช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเต็ม) ของตนเองและคู่สมรส 
2. ส าเนาทะเบียนสมรส 
3. ส าเนาสลิปเงินเดือน (ล่าสุด) 
4. ส าเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า) 
5. ส าเนาสัญญาจ านองที่ดิน 
6. หลักฐานแสดงการค้างช าระหนี้ค่าที่อยู่อาศัย (ใบเสร็จล่าสุด) 
7. สัญญากู้เงิน 

 
 

57



 

 

กรณีเปลี่ยนสถาบันการเงิน (Refinance)  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน (เดิม) ทุกฉบับ 
2. หลักฐานแสดงการค้างช าระหนี้ค่าที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน (เดิม) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส 
5. ส าเนาสลิปเงินเดือน (ล่าสุด) 
6. ส าเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า) 
7. ส าเนาสัญญาจ านองที่ดิน 
8. ส าเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน (ใหม่)  

ผู้มีสิทธิ ที่น าเงินไปผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินด้วยตนเอง เมื่อได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือ             

ค่าดอกเบี้ยแล้ว ให้น าใบเสร็จต้นฉบับของเดือนที่ได้รับอนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย มาขอเบิกจ่ายเงิน

ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน (ใบเสร็จสามารถเบิกได้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ หากส่งใบเสร็จเป็น

ประจ าทุกเดือนใบเสร็จต้นฉบับจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ในใบเสร็จต้นฉบับนั้น ๆ) 

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารออมสิน 
บุคลากรที่ต้องการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ต ่ากว่าลูกค้าทั่วไป สามารถขอหนังสือผ่านสิทธิ เพื่อใช้ในการกู้เงินกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ 
ทั้ง 2 แห่ง จากงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า 
วิธีการ 

ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด ส่งด้วยตนเอง, โทรสารหมายเลข 02-564-2904 หรือส่งทาง Email : tu.
welfare@gmail.com พร้อมระบุสถาบันการเงินที่จะกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสิน และ
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้วย  

ผู ้ได้รับอนุมัติให้กู ้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายช าระหนี้ธนาคารฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

หมายเหตุ  ส าหรับธนาคารออมสิน 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 ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงิน

รายได้ที่สังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อกันจนถึงวันขอรับเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. บุตรก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยอื่นๆ และโรงเรียนราษฎร์ในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั ้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.3 และ
จะต้องไม่เป็นผู้ที่เรียนซ ้าชั้นในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน 

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. ค ารับรองของโรงเรียน (ตามแบบ กค.2/003 ข.) หรือส าเนาใบเสร็จค่าเล่าเรียนประจ าภาค 2 
2. ใบส าคัญการสมรส (กรณีบิดาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก) 
3. ใบสูติบัตรของบุตร และส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เบิกและของบุตร) 
4. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 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/ส านัก/สถาบัน ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานได้ที่หน่วยงานของตนเอง

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป 
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4. สวัสดกิารเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
 

4.1 โครงการสวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ของข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้าง               
ชาวต่างประเทศ(งบคลัง) ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได้ประเภทช่ัวคราวที่สังกัดส่วนกลาง 
 

 

ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนกลาง (ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ
เบิกตามสิทธิพนักงานเงินรายได้ที่บรรจุก่อนปี 2540) ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวที่สังกัดส่วนกลาง (ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ตามตารางผลประโยชน์                   
ความคุ้มครองของบริษัทผู้รับประกัน) 

 
4.2 โครงการสวัสดิการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ(กลุ่ม) ส าหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผู้มีสิทธิ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (ที่บรรจุเป็น
พนักงานเงินรายได้หลังปี 2540)  และพนักงานเงินรายได้ประเภทประจ าสังกัดส่วนกลาง 

2. บุคคลในครอบครัวของบุคลากรตามข้อ1 (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  ** ส าหรับ บิดา มารดา อายุต้องไม่เกิน 65 ปี ** 
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง (ตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง) 
วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
* ส าหรับบุคลากรสังกัดส่วนกลาง ด าเนินการดังนี้ 

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ส่งให้งาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนรังสิต   
02-564-2903, 02-564-4440 ต่อ 1889-90 หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์  
โทร  02-613-2056 

3. บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ผู้เบิกแจ้งผ่าน
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
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* ส าหรับบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่นในมธ. 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ส่งภายใน

หน่วยงานของตนเอง บริษัทประกันจะมารับเอกสารด้วยตนเองและบริษัทประกันจะด าเนินการ               
เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเข้าบัญชีตามที่แจ้งต่อไป 
 

5. สวัสดิการช่วยเหลือค่าท าศพ 
ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้สังกัด
ส่วนกลางและลูกจ้างประจ า  
วิธีการ 

 กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม 

- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื ่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์                  
กองทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการเวียนแจ้งโดยวิธี Line ใน G.HR.TU ซึ่งเป็น Line Group 
ของเจ้าหน้าที่บุคคลทุกคณะ/ส านัก/สถาบัน  

- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  

- น าพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 

- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  

 กรณีผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแก่กรรม 

- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื ่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์                   
กองทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการเวียนแจ้ง การถึงแก่กรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  

- น าพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 

- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  

 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของบุคลากรถึงแก่กรรม 

- หน่วยงานผู้มีสิทธิแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้ง
การถึงแก่กรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

- ผู้มีสิทธิกรอกแบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพบิดา/มารดา หรือคู่สมรส                
หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมแนบส าเนาใบมรณะบัตร 1 ใบพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง และส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ฯ ส่งให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์      
กองทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
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 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดส านักงานอธิการบดีถึง              
แก่กรรม 
- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรม

ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

 กรณีพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดส านักงานอธิการบดีถึงแก่กรรม 

- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรม
ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

- งานสว ัสด ิการและส ิทธ ิประโยชน ์  กองทร ัพยากรมน ุษย ์  น  าพวงหร ีด ในนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 

5.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการที่

เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 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 ยกเว้นรายที่มหาวิทยาลัยฯ ให้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอยู่ใน 

ดุลยพินิจของท่านอธิการบดี 
5. พวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 700 บาท 

ระยะเวลาการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
ยื่นค าขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ บุคคลตามข้อ (1) และ (3) ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่

บุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

5.2 สวัสดิการเงินทดแทนข้าราชการ และลูกจ้างเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย  
 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
การจ่ายเงินทดแทน 

1. กรณีเสียชีวิต ให้ได้รับเงินทดแทน  50,000 บาท 

2. กรณีประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะบางส่วนดังนี้ 

- มือทั้งสองข้าง 40,000 บาท 

- เท้าท้ังสองข้าง 40,000 บาท 
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- 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 
 

ในกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้รับ
เงินทดแทนไม่เกิน 2 เท่าของอัตราที่ก าหนด 

1. ในกรณีประสบอุบัติเหตุจนได้ร ับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที ่ระบุไว้ใน  
ข้อ 2 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินทดแทนตามจ านวนที่
อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท 

2. ในกรณีประสบอุบัติเหตุจนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ใน
ระหว่างการเดินทางมาท างานที่มหาวิทยาลัยและการเดินทางกลับบ้านพัก ให้ได้รับเงินทดแทน
ตามจ านนที่อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท 

 
วิธีการขอรับเอกสาร 

1. ให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร ของผู้มีสิทธิ ยื ่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ กรณีการ

เสียชีวิตที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแนบหลักฐาน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาท (ทุกคน) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท 

 ส าเนาบัตรประชาชนบิดามารดา 

 ส าเนาใบมรณะบัตร 

 ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ฯของผู้ที่ขอรับสวัสดิการ 
 

กรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ และได้รับอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ ในการปฏิบัติงาน หรือระหว่างการ
เดินทางไปและกลับจากการท างาน ให้ยื ่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนที่งานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแนบหลักฐาน 
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 ใบรับรองแพทย์ 

 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

6. เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารของบุคลากรประเภทต าแหน่งวิชาการ 
 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุเข้ารับราชการ
และอยู่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยระหว่างปีงบประมาณมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 
วิธีการได้รับสวัสดิการ 

คณะต่าง ๆ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารทางวิชาการ ปีละ 2,000 บาท/
ราย  ให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี  
 

7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สายสนับสนุนวิชาการ 
 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สังกัดส่วนกลาง พนักงานเงินรายได้ประเภทประจ าและประเภทชั่วคราว
สังกัดส่วนกลาง ซึ่งอยู่ปฏิบัติราชการ และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามเดือน 
การจ่ายเงิน 

เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี ปีละ 2,000 บาท/ราย  

 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพให้ผู้มีสิทธิสังกัดส่วนกลาง  

 คณะ/ส านัก/สถาบัน ต่าง ๆ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ผู้มีสิทธิสังกัด
คณะ/ส านัก/สถาบันของตนเอง 
 

8. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
 

ผู้มีสิทธิ 
 พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจ า(งบคลัง) ซึ่งปฏิบัติงานใน มธ.อย่างน้อย 1 ปี 
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วิธีการ  

 ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มค าขอรับเงินสวัสดิการจากดอกผลเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทที่อยู่อาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจาก อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย 

 แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส 
2. ส าเนาโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส 
3. ส าเนาสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างบ้านที่ประสบภัย 
4. ส าเนาสัญญาเช่าบ้านที่ประสบภัย 
5. หนังสือจากส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องซึ ่งระบุว่าที่อยู่อาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจาก

อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย 

 ยื่นค าขอภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงาน          
กองทรัพยากรมนุษย์  ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 

 

9. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อ 
“กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีสวัสดิการที่มั่นคง ส่งเสริมการออมเงินในขณะท างาน และ
เป็นหลักประกันของชีวิตในยามที่ออกจากงานหรือครบเกษียณอายุ ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                  
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข้าท างานในมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ต้อง
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 
การสมัครเข้ากองทุน 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม 
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 กรอกแบบฟอร์มข้อ 1 และ 2 พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส่งที่งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต 
หรือศูนย์ประสานงาน กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 

65



 

 

การส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ดังนี้ 

 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก     จ่ายเงินสะสม (ร้อยละ) 
 ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก     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 
 
สมาชิกได้รับเงินคืนเมื่อลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอาย ุ

สมาชิกจะได้ร ับเงินสะสมและผลประโยชน์สะสมคืนในส่วนของตนเองทั ้งหมด  ส าหรับเงินที่
มหาวิทยาลัยสมทบให้ จะได้รับตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้  
 เป็นสมาชิกต ่ากว่า  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 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั ่วคราว (งบคลัง) และพนักงานเง ินรายได ้ส ังก ัดส่วนกลาง  

เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม ดังนี้ 
 

10.1 กรณีไม่เคยข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 

 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)   

 ส่งเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ชุด 

 ไม่ต้องกรอกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (สปส.9-02)  
ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให้หลังจากจ่ายเงินสมทบครบ  

3  เดือนแล้ว 
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 10.2 กรณีเคยข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว 

 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03/1) หรือปัจจุบันใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม่) 

 ส่งเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

 หากผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-03/1 แบบเดิม ต้องกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมส่งเอกสารบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด้วย (ถ่าย
ส าเนาบัตรเดิมเก็บไว้) แต่ถ้าใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม่) ไม่ต้องกรอกแบบสปส. 9-02 

 
10.3 กรณีผู้ได้รับการจ้าง ( ตามข้อ1 และ 2 ) เป็นชาวต่างประเทศ 

ด าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว  
 

10.4 กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี 

 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ 
ผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ เมื่อมีมีกรณีดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานใหม่ 
2. ย้ายที่อยู่  

ส านักงานประกันสังคมประกาศให้ผู ้ประกันตนเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (ซึ่งให้เปลี่ยนแปลง
สถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมในแต่ละปี)  

ผู้ประกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมแนบบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 
10.5 กรณีเปลี ่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู ้ประกันตน อาทิ ชื ่อ สกุล บัตรประจ าตัวประชาชน สถานภาพ
ครอบครัว สมรส หย่า มีบุตร เป็นต้น 

ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.6-10) แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. เอกสารที่เปลี่ยนแปลง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนหรือส าเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว 

หรือ นามสกุล หรือส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า  
2.   กรอกแบบขอบัตรประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ด้วย 
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10.6 กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  
การแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี ได้แก่ (1) ลาออก (2) สิ ้นสุดระยะเวลาการจ้าง                 

(3) เลิกจ้าง  (4) เกษียณอายุ  (5) ไล่ออก/ปลดออก/ให้ออก/เนื่องจากกระท าความผิด  (6) ตาย 
1. กรณี (1) - (5) หน่วยงานต้องให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

(สปส. 6-09) พร้อมแนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 1 ชุด  
2. กรณี (6) หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) พร้อม

แนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 

10.7 การขอรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี  7  กรณี ได้แก่ 
1. กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย ที ่ไม่ได้เกิดขึ ้นจากการท างานรวมถึง 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 (เว้นแต่กรณีข้อ 4 ให้ทายาทของ
ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2 – 01 และติดต่อส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 
/ จังหวัด / สาขา ได้โดยตรง) 

 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการข้างต้น ให้หน่วยงานท าหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ  ตาม

รายละเอียดข้างต้น ส่งได้ท่ี งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ (ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที่ นางสาวจินตนา จันทร์รูปงาม โทร. 02-5644440 ต่อ 1889-90) 

 

11.การท าบัตรเจ้าหน้าที ่
 

บุคลากรผู้ขอมีบัตรยื่นความประสงค์ที่จะท าบัตรประจ าตัว โดยใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์มค าขอมี
บัตรตามประเภทบุคลากรปัจจุบัน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มค าขอมีบัตร  
แบบฟอร์มค าขอมีบัตรประจ าตัว ทบ.1-2464 ทบ.2 หรือ ทบ.3-2564 ตามประเภทบุคลากรของผู้ยื่นค าขอมี
บัตร พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการท าบัตร ดังนี้ 
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1) รูปถ่ายที่ใช้ท าบัตร มี 3 ประเภท ได้แก่ 
- กรณียื่นเอกสารทางสารบรรณ แนบรูปถ่ายติดบัตร จ านวน 1 รูป  
- ก ร ณ ี ย ื ่ น เ อ ก ส า ร ท า ง อ ี เ ม ล ง า น ส ว ั ส ด ิ ก า ร แ ล ะ ส ิ ท ธ ิ ป ร ะ โ ย ช น์                                      

กองทรัพยากรมนุษย์ e-mail: tu.welfare@gmail.com หรือช่องทางอิเล็กทรอนิก 
แนบไฟล์รูปถ่าย 1 รายการ ก าหนดไฟล์ (Format) เป็น JPG (*.JPG, *.JPEG, 
*.JPE) 
- กรณียื่นเอกสารท าบัตรด้วยตนเอง ติดต่อที่ส านักงานกองทรัพยากรมนุษย์ มธ.ศูนย์

รังสิต เพื่อถ่ายภาพ 
2) กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

- สัญญาจ้าง หรือค าสั่งจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- บุคลากรชาวไทย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
- บุคลากรชาวต่างประเทศ ส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) 

3) ค าน าหน้าชื่อ ยศ บรรดาศักดิ์ โปรดระบุให้ชัดเจน 
4) การกรอกค าน าหน้าหน้า เช่น ดร. ซึ่งเป็นระดับการศึกษา ไม่สามารถน ามาใช้เป็น       

ค าน าหน้านามในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
5) ผู้ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว ลงลายมือชื่อขอมีบัตรด้วยตนเองเท่านั้น 

 
เครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) 

ชาย เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายเป็นโลหะสีทองลายดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ห้าดุม ดุมโลหะสีทองลายดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ให้มีเครื่องหมายเป็น
โลหะสีทองรูปตราธรรมจักรเจาะฉลุพื้นหลังโปร่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.5 เซนติ เมตร ใช้ติดคอเสื้อ
ตอนหน้าทั้งสองข้าง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อก
เสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย 

หญิง เสื้อนอกคอแบะสีขาวคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง              4  
ตะเข็บ ที่แนบสาบ ดุมโลหะสีทองลายดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ให้มี
เครื่องหมายเป็นโลหะสีทองรูปตราธรรมจักรเจาะฉลุพ้ืนหลังโปร่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.5 เซนติเมตร 
ใช้ติดคอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปกกระเป๋า 
และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย 

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายก็ได ้
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เครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) 
 
              ชาย         หญิง 

 

 

 
 

เครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) 
 
อินทรธนูและเครื่องหมายอินทรธนูพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ 
เครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) 

อินทรธนูแข็ง พื้นสักหลาดสีด า ขอบดิ้นทอง ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร มีแถบ
ไหมส ี ทองขนาด  0.8 เ ซนต ิ เ มตรตร ึ ง ขอบอ ินทรธน ู  ปลายอ ิ นทรธน ู ต ิ ดด ุ มตร าส ัญล ั กษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สีทอง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนเติเมตร รอบดุมตราสัญลักษณ์       ปักดิ้น
เส้นรัศมีแสงอาทิตย์ทองโดยรอบ บนอินทรธนูปักดิ้นสีทองลายช่อยูงทองและปักดอกยูงทอง         สีทองด้าน
ใน  
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อินทรธนูเครื่องแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

   
ดุมตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายหน้าหมวก เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 

   
ดุมตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายหน้าหมวก เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 

 
12. การลา  
 

ประเภทการลา สิทธิการลา 

ลาป่วย 60 วันท าการ 

ลากิจ 45 วันท าการ (ปีงบประมาณแรก ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ) 
 

ลาพักผ่อน 10 วันท าการ  
(อายุงานไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได้ไม่เกิน 10 วัน
รวมปีปัจจุบัน = 20 วัน และ อายุงานเกิน 10 ปี มี
สิทธิสะสมได้ไม่เกิน 20 วัน รวมปีปัจจุบัน = 30 วัน) 
 

ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน 

ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอด 150 วันท าการ (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง) 

ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 120 วันปฏิทิน  

ลาเข้ารับการตรวจเลือก / เข้ารับการเตรียมพล ตามหมายเรียก 

ลาไปปฏิบัติธรรม (เฉพาะสตรี) 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 
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รายละเอียดการลาสามารถดูเพ่ิมเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
อ านาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่ 
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/pr_admin/index.htm 

 

13. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ที่ไม่เป็นข้าราชการ) 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและระยะเวลา                  

การเลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน
ตามต าแหน่ง  

 
2. ขอพระราชทานเลื่อน

ชั้นตราตามล าดับชั้น
ตราโดยเว้นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ถึงเกณฑ์ชั้น
สูงสุดของต าแหนง่  

 
3. ล าดับ 8 และล าดบั 9 

ได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปีบรบิูรณ์ 
ขอ ป.ม. 

 
 
หมายเหตุ : 
มีผลประเมนิการปฏิบัตงิาน
ย้อนหลัง 5 ปี ไม่ต า่กว่า
ระดับด ี
 

1. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน
มาแล ้วไม ่น ้อยกว ่า 5 ป ีบร ิบ ูรณ์ 
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปีทีจะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า   
60 วัน  
 

2. ต ้อง เป ็นผ ู ้ ได ้ ร ับค ่ าจ ้ า ง  หรือ
ค่าตอบแทน จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  

 
3. ล าดับ 1 ต้องด ารงต าแหน่งที่เริ่ม

จ้างโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งที่มีระดับ 
หร ืออ ัตราเง ิน เด ือนเท ียบเท่ า 
ต าแหน่งดังกล่าว 

 
4.   การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน ส าหรับ

พน ักงานท ี ่ เปล ี ่ยนสถานะมาจาก
ข้าราชการ หรือมาจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่กรณี
ตามข้อ 5 ให้นับระยะเวลาต่อกันได้
แต่ต ้องมีระยะเวลาปฏิบ ัต ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มิใช่ส่วน
ราชการทีเสนอขอพระราราชทาน         
ไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ 

2. หัวหน้างาน หรือ                
ต าแหน่งเทียบเทา่ 
 

จ.ม. ต.ม. 

3. อาจารย์ หรือ                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

จ.ช. ท.ม. 

4. รองศาสตราจารย ์
 

ต.ม. ป.ช. 

5. ศาสตราจารย ์
 

ท.ม. ม.ป.ช. 

6. ผู้ช่วยอธิการบดี              
ผู้อ านวยการกอง                      
รองคณบดี                            
รองผู้อ านวยการส านัก             
รองผู้อ านวยการศูนย์                
รองผู้อ านวยการสถาบัน          
หัวหน้าภาควิชา หรือ          
ต าแหน่งเทียบเทา่ 
 

ต.ม. ท.ม. 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน 
เงื่อนไขและระยะเวลา                  

การเลื่อนชั้นตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

7. รองอธิการบดี                       
คณบดี                         
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบนั 
ผู้อ านวยการศูนย์ หรือ           
ต าแหน่งเทียบเทา่ 

ท.ม. ท.ช.  
 

5 .  กรณ ีท ี ่ เ ป ็ นผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  ใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ 
ให ้ขอพระราชทานเคร ื ่ อง ราช 
อิสริยาภรณ์ตามเกณฑ์เดิม ของ
ข้าราชการนั ้น ๆ จนเกษียณอายุ
ราชการตามบัญชีข ้าราชการใน
ต าแหน่งและระดับเดิม 

 
8. อธิการบดี หรือ                 

ต าแหน่งเทียบเทา่ 
ท.ม. ป.ม.  6. ล าดับ 8 - 9  

  ที่ด ารงต าแหน่งโดยสัญญาจ้าง ต้อง    
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
ว ันที ่เร ิ ่มท าสัญญาจ้าง จนถึงวัน
ก ่อนว ันพระราชพ ิธ ี เฉล ิมพระ
ช น ม พ ร ร ษ า ข อ ง ป ี ท ี ่ จ ะ ข อ
พระราชทานไม่น้อยกว่า  60 วัน 

9. ผู้บริหารสูงสดุของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

ท.ช. ป.ม.  7. ล าดับ 9  
  ต้องเป็นต าแหน่งที่กฎหมายจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษา บัญญัติให้เป็น
ผ ู ้บร ิหารส ูงส ุดของสถาบ ันนั้น       
ท ี ่ ท ร งพ ระกร ุ ณ า โป ร ด เ ก ล้ า       
โป รดกระหม ่ อมแต ่ ง ต ั ้ ง ต า ม          
กฎหมายและมีอ านาจบังคับบัญชา
ผู ้ด ารงต าแหน่ง ล าดับ 8 รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วย 
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บัตรประจ ำตัวพนักงำนใหม่ 

เอกสำรประกอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. แบบค ำขอมีบัตรพนักงำนมหำวิทยำลัย  
แบบ ทบ.1-2564 หรือ ทบ.2 หรือ ทบ.3-2564 
(แบ่งแยกตำมประเภท) 

2. รูปถ่ำยขนำด 2.5 x 1.5 นิ้ว จ ำนวน 1 ใบ 
โดยใส่เครื่องแบบพิธีกำรประเภทเครื่องแบบ
ปกติขำวของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและ
พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือชุดสูท หรือ
เครื่องแบบของหน่วยงำน 

3. File รูปถ่ำย (นำมสกุล.jpg) ตำมข้อ 2.              
(เฉพำะกรณีส่งแบบค ำขอทำงอีเมล) 
  
 

1. กรณียื่นเอกสำร 
1.1. กรอกแบบค ำขอมีบัตรพร้อมเอกสำรประกอบ 

ยื่นต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
1.2. หน่วยงำนต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูล 
1.3. จัดส่งเอกสำรไปที่งำนสวัสดิกำรและสิทธิ

ประโยชน์ กองทรัพยำกรมนุษย์ หรือ Scan 
ข้อมูลส่งไปที่อีเมล tu.welfare@gmail.com 

2. กรณีท ำบัตรด้วยตนเอง 
2.1. กรอกแบบค ำขอมีบัตร 
2.2. ถ่ำยรูปท ำบัตร (เมื่อเอกสำรถูกต้องเรียบร้อย 

สำมำรถรับบัตรได้ภำยใน 30 นำท)ี 
หมำยเหตุ 
- หำกต้องกำรใช้บริกำรห้องสมุด ให้น ำบัตร

ประจ ำตัวไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 
- หำกต้องกำรใช้บริกำรที่จอดรถท่ำพระจันทร์ ให้

น ำบัตรประจ ำตัวไปติตต่อเจ้ำหน้ำที่กองบริหำร
ศูนย์ท่ำพระจันทร์ 
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กำรลำประเภทต่ำง ๆ  

ประเภทกำรลำ สิทธิกำรลำ 

ลำป่วย 60 วันท ำกำร 

ลำกิจ 45 วันท ำกำร (ปีงบประมำณแรกไม่
เกิน 15 วันท ำกำร) 

ลำพักผ่อน 10 วันท ำกำร  
อำยุงำนไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได้ไม่
เกิน 10 วันรวมปีปัจจุบัน = 20 วัน 
อำยุงำนเกิน 10 ปี ม ีส ิทธ ิสะสมได้       
ไม่เกิน 20 วัน รวมปีปัจจุบัน = 30 วัน 

ลำคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วันปฏิทิน 

ลำกิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกลำคลอด 150 วันท ำกำร (โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง) 

ลำอุปสมบท หรือ ลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 120 วันปฏิทิน  

ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก / เข้ำรับกำรเตรียมพล ตำมหมำยเรียก 

ลำไปปฏิบัติธรรม (เฉพำะสตรี) 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

รำยละเอียดกำรลำสำมำรถดูเพิ่มเติมได้จำกประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร อ ำนำจพิจำรณำอนุญำต 
กำรลำ และกำรไดร้ับค่ำจ้ำงระหวำ่งลำของพนักงำนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือที่  
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/pr_admin/index.htm 
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บัญชี 29 
หลักเกณฑก์ำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งในสถำบันอุดมศกึษำของรัฐที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ  

 กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1 พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระรำชทำน 

    ตำมต ำแหน่ง  

2. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ 

 ตำมล ำดับชั้นตรำโดยเว้น             

 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   

 ถึงเกณฑ์ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 

3. ล ำดับ 8 และล ำดับ 9 

    ได้ ท.ช.มำแล้วไม่น้อยกวำ่   

    3 ปีบริบูรณ์ เสนอขอ ป.ม. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.  ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน  

    ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ       

    5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริม่จำ้ง 

    จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 

    เฉลิมพระชนมพรรษำของปีท่ีจะ   

    ขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 

2.  ต้องเป็นผู้ได้รับค่ำจ้ำงหรือ  

    ค่ำตอบแทนจำกเงินงบประมำณ 

    แผ่นดิน 

3.  ล ำดับ 1   ต้องด ำรงต ำแหน่งท่ีเริม่  

 จ้ำงโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญำตรี  

 ขึ้นไปหรือด ำรงต ำแหน่งที่มีระดับ 

 หรืออัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำ 

 ต ำแหน่งดังกล่ำว 

4.  กำรนับระยะเวลำปฏิบัติงำน 

    ส ำหรับพนักงำนท่ีเปลี่ยนสถำนะ 

    มำจำกข้ำรำชกำร หรือมำจำก 

    รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของ  

    รัฐ ซึ่งมิใช่กรณีตำมข้อ 5           

    ให้นับระยะเวลำต่อกันได้ แต่ตอ้ง 

    มีระยะเวลำปฏิบตัิงำนในสถำบัน  

    อุดมศึกษำของรัฐ ท่ีมีใช่ส่วน 

    ส่วนรำชกำรที่เสนอขอพระรำชทำน 

    ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ ์

2 หัวหน้ำงำน หรือ 

ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

จ.ม. ต.ม. 

3 อำจำรย์ หรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ จ.ช. ท.ม. 

4 รองศำสตรำจำรย ์ ต.ม. ป.ช. 

5 ศำสตรำจำรย ์ ท.ม. ม.ป.ช. 

6 ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน รองคณบด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย ์

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  

หัวหน้ำภำควิชำ  เลขำนุกำรคณะ/

ส ำนัก/ สถำบัน หรือ 

ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ม. ท.ม. 

 
 
 
 
 
 

77



 

 

บัญชี 29 
หลักเกณฑก์ำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งในสถำบันอุดมศกึษำของรัฐที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 

เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ  

 กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

7 รองอธิกำรบดี คณบด ี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ สถำบัน/ ศูนย์ 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ท.ม. ท.ช.  5. กรณีที่เป็นผูป้ฏิบัติงำนใน 

 สถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของรัฐ  

 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ที่เปลี่ยนสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร 

 ให้ขอพระรำชทำนเครื่องรำช  

 อิสริยำภรณต์ำมเกณฑเ์ดมิของ 

 ข้ำรำชกำรนั้น ๆ จนเกษียณอำย ุ

 รำชกำรตำมบญัชีข้ำรำชกำรใน 

 ต ำแหน่งและระดับเดิม 

8 อธิกำรบดี หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ ท.ม. ป.ม.  6.  ล ำดับ  8 - 9  

 ที่ด ำรงต ำแหน่งโดยสญัญำจำ้งต้อง  

 ด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกันมำเป็นเวลำ 

 ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 

 วันท่ีเริ่มท ำสญัญำจ้ำงจนถึง 

 วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิม 

 พระชนมพรรษำของปีท่ีจะขอ   

 พระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
9 ผู้บริหำรสูงสุดของ

สถำบันอุดมศึกษำ 

ท.ช. ป.ม.  7.  ล ำดับ 9    ต้องเป็นต ำแหน่งท่ี 
 กฎหมำยจดัตั้งสถำบันอดุมศึกษำ 

    บัญญัติให้เป็นผู้บริหำรสูงสดุของ 

    สถำบันนั้น ที่ทรงพระกรุณำโปรด 

    เกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตำม 

    กฎหมำยและมีอ ำนำจบังคับบญัชำ 

    ผู้ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 8 รวมถงึ 

    ผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

    ด้วย 

หมำยเหตุ    ผู้ได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ประจ ำปี จะต้องมีผลประเมินกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 5 ปี  
                ไม่ต ่ำกว่ำระดับดี ในปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
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คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตามหลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(มาตรา45) ก าหนดเป็น
หล ักการให ้ข ้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาต ้องปฏ ิบ ัต ิตนตามจรรยาบรรณตามที ่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดในการนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 ขึ้นโดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้  

 
1. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ประกอบด้วย ดังนี้ 

1.1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
1) พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการโดยไม่ 

โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ 
2) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3) ต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
4) พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

1.2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
1) พึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ความเป็นธรรมใน

สังคม และการร่วมน าสังคมไปในแนวทางท่ีถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา 
2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน   
3) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   
4) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
5) พึงประพฤติตนเป็นผู ้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
6) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย

หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระท าการใดๆอันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
8) ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่

คณะโดยมิชอบ 
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1.3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตนทั้งใน  

ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

2) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง 

ร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้อง  

ตามท านองคลองธรรมต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

5) ต้องไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

6) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ 

ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็

ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม

ค าสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 

1.4.  จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
1) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

2) พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน ้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ

ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ไปติดต่อ

ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

3) ต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย

เสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์

จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
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รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่

กรณีต่อไป 

4) ต้องรักษาความลับของนักศึกษา และผู้รับบริการ 

5) พึงปฏ ิบ ัต ิตนต ่อน ักศ ึกษา ผ ู ้ ร ับบร ิการ และประชาชนอย ่างเหมาะ สมและถ ูกต ้อง 

ตามท านองคลองธรรม 

ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นอาจารย์ นอกจากจรรยาบรรณที่ใช้ร่วมในฐานะเป็น

บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและ

อาจารย์ พ.ศ. 2551 ยังได้ก าหนดจรรยาบรรณเฉพาะของอาจารย์เพ่ิมเติมไว้อีกด้วย ได้แก่ 

1.5. จรรยาบรรณในการสอน 
พึงมีความรับผิดชอบในการสอน ดังนี้ 
1) แจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา และพึงประเมินผล  

การสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ก าหนดต าราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน 

3) สอนตรงเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งการสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดการสอน

พึงจัดสอนชดเชย 

4) ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ หรือเลือกที่รักมักท่ีชัง 

5) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 

1.6. จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนต่อนักศึกษา 
พึงเป็นที่พ่ึงและแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) ให้ค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร หรือขอค าปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศให้

นักศึกษาทราบ 

3) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

4) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 

5) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่ และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

6) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่นักศึกษา 
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1.7. จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง 
พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยู่เสมอ ดังนี้ 
1) แสวงหาความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 

1.8. จรรยาบรรณในการท าวิจัย 
ในการท าวิจัย พึงต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย 

2) ด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที ่ท าไว้กับหน่วยงานที ่สนับสนุนการวิจัยและต่อ  

หน่วยงานที่ตนสังกัด 

3) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย 

4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และค าประกาศของสมาคม

แพทย์โลกว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการท าวิจัยในคน 

6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 

7) น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 

9) ค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ 

2. การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณเป็นองค์กรกลางที่มีอ านาจหน้าที่

พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ โดยในการด าเนินการทางจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานให้คณะกรรมการที่ท าหน้าที่องค์กรกลางพิจารณา
วินิจฉัย 

ส่วนการด าเนินการทางจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย ให้มีการสอบสวนตามข้อบังคับฯว่าด้วย  
การด าเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย 
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3. โทษทางจรรยาบรรณมี 3 สถาน ได้แก่   
1) การตักเตือนเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา 

2) การสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 

3) การท าทัณฑ์บน 

เมื่อได้ด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วให้มีการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย ในกรณีที่
ผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือนไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

 

4. สิทธิของผู้ถูกส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณ 
ก าหนดให้สิทธิบุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทางจรรยาบรรณ โดยจะ
อุทธรณ์ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือจะมอบหมาย ให้ผู้อื่นอุทธรณ์
แทนตนไม่ได้ 

 

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
มุ่งม่ันพัฒนา ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ ความดีงาม ชอบธรรม เสียสละ เป็นกลาง ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล 

2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบต่อผลของงานและสังคม 

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ชัดเจน เปิดเผย จริงใจ พร้อมรับการตรวจสอบ 

4. ไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ เอื้อเฟ้ือ และเป็นธรรม 

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ท างานอย่างคุ้มค่า เกิดผลส าเร็จ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  
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การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 
 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีระบบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 
โดยมีคณะกรรมการที ่ท าหน้าที่พิจารณาเรื ่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์แยกจากกันเป็น 2 คณะ และมี
หลักเกณฑ์วิธีการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
2559 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์มี 2 คณะ กล่าวคือ 

1.1  คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 ข้อ 5 ก าหนดให้มี

คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจเกิดจากการกระท า
หรือค าสั่งของอธิการบดี โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

จ านวน 1 คน 
3. กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 1 คน 
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการตามข้อ 2.และข้อ 3. จ านวน 3 คน 
5. กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร

การศึกษา ซึ ่งเคยเป็นผู ้บริหารมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ และได้พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน 
 
โดยให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการและ                  
อาจมอบหมายให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการอ ุทธรณ์ เป นองค กรที ่จ ัดต ั ้ งข ึ ้นตามข อบังค ับมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ โดยเฉพาะในข้อ 7 ดังนี้ 
พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัย 
พิจารณาเรื่องรอ้งทุกข์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างไม่ไดร้ับความเป็นธรรมหรือมีความ 
คับข้องใจ เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของอธิการบดี รวมถึงค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรมด้วย 
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พิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
รายงานผลการด าเนินงานของ ก.อ.ม. ประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 41 ก าหนดให้
มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์หรือ
ความคับข้องใจเกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน ประกอบด้วย 

อธิการบดี หรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 

โดยมีผู้อ านวยการกองที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และจะให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน
ไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 42 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจที่เกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงานและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม 
 ส าหรับเรื่องร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจเกิดจากการกระท าหรือค าสั่ง
ของอธิการบดี รวมถึงค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม ให้ร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) ดังที่กล่าวข้างต้น 
 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ7(2)                           
และข้อ 37) 
 
2. ความหมายและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดไว้ยก
เรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณแก่ตน  

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัย อายุความในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 

 
สิทธิของผู้อุทธรณ์ 
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวน 
2. ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์โดยให้

แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ 
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3. มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์เรื่องของตนได้ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 33         

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการรองทุกข์พ.ศ. 2559 คือ มี

สาเหตุ 

4. โกรธเคืองกับคู่กรณี  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจท าให้การพิจารณาไม่

เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี  

วิธีอุทธรณ์และการยื่นอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้

ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้
ถูกลงโทษโดย ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม อย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดย
ท าหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ (ประธาน ก.อ.ม.) 

 
 

หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
เรื่องอุทธรณ์ท่ี ก.อ.ม. จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
2. เรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

เป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้ว 
3. หนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ และแสดงข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และ

เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอยา่งไร 
 

ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์ มีมติไม่รับอุทธรณ์รายใดไว้พิจารณา ให้อธิการบดีแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ฟ้องคดีตอศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย 
 
3. ความหมายและหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่า 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือร้อง
ทุกข์เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา หรือร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือร้องทุกข์กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชา ตักเตือน สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่ก าหนดหรือท าทัณฑ์บนในเรื่องประพฤติผิดจริยธรรม 

อายุความในการร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระท าหรือได้รับทราบ
ค าสั่ง 
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สิทธิของผู้ร้องทุกข ์
1. ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ฯ โดยให้แสดงความ

ประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะยื่นเป็นหนังสือต่างหากก็ได ้
2. มีสิทธิคัดคา้นผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกขข์องตนได้เช่นเดียวกับกรณีอุทธรณ์ 
 
วิธีการร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์

แทนไมได้ การร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร  และความประสงค์
ของการร้องทุกข์ว่าตนต้องการจะให้คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ฯ ด าเนินการอย่างไร โดยท า
หนังสือร้องทุกข์ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และในหนังสือร้องทุกข์ต้องมีการลง
ลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ไว้ด้วย  

เมื่อประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเรื ่องร้องทุกข์ ฯได้รับหนังสือร้องทุกข์ข้างต้น ให้ประธาน
คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์ทราบโดยเร็ว เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือแจ้งแล้วให้ผู้บังคับบัญชานั้นส
งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องและค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการฯเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องรองทุกข์ฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
 

หลักการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
เรื่องร้องทุกข์ท่ีคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้   
1. เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระท าหรือได้รับทราบ

ค าสั่ง 
2. หนังสือร้องทุกข์ ต้องลงลายมือชื ่อ และต าแหน่งของผู ้ร้ องทุกข์ และต้องมีรายละเอียดของ

ข้อเท็จจริง และปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการ
กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอยา่งไร 

 

 ถ้าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ใดไว้พิจารณาให้คณะกรรมการที่
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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