ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการบริห ารบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๔ การกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิท ยาลัยที่บรรจุใหม่ให้กาหนดตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี

เอกสารแนบท้ายประกาศ
บัญชีรายชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ลาดับ
๑

วิชาการ
สอนและวิจัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน
คณาจารย์ประจา

๒

นักวิจัย

๓

ครูกระบวนการ

๔

อาจารย์ชว่ ยสอน

ระดับตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

สายวิชาการ

ประเภทย่อย

คณาจารย์ประจา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่ง ที่ต่างๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิ จั ย ค้ น คว้ า ในสาขาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ตาแหน่งในสายงานนีม้ ีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้ คือ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

สายวิชาการ

ประเภทย่อย

คณาจารย์ประจา

ชื่อตาแหน่ง

ศาสตราจารย์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้น คว้าในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในระดั บ ประเทศและ/ หรื อ นานาชาติ ควบคุ ม และตรวจสอบ
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

สายวิชาการ

ประเภทย่อย

คณาจารย์ประจา

ชื่อตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความชานาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
นาไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญพิเศษ ในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

สายวิชาการ

ประเภทย่อย

คณาจารย์ประจา

ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความชานาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ควบคุ ม และตรวจสอบการวิจั ย ค้ น คว้า อั น เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาของนิ สิ ต
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ
สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอาจารย์ และได้ดารงตาแหน่งอาจารย์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า
๑ ปี และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการสอน
มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอาจารย์ ตามบทเฉพาะกาล และได้ดารงตาแหน่งอาจารย์
มาแล้ว
๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

สายวิชาการ

ประเภทย่อย

คณาจารย์ประจา

ชื่อตาแหน่ง

อาจารย์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูง
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการสังคม
ทะนุ บ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ที่ เกี่ยวข้อง โดยปฏิ บั ติภ ารกิ จตามหลัก คุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่จะ
มอบหมายให้สอนหรือทาวิจัย หรือ
๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโทและอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญ ญาเอก ได้ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ทาดุษฏีนิพนธ์แล้ว (Ph.D. Candidate) และผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
บทเฉพาะกาล
ส าหรับ ผู้ ที่ บ รรจุโดยใช้ วุฒิ ป ริญ ญาตรีห รือ ปริญ ญาโท ก่ อนที่ ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์อ อก
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
และคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ ให้ยั งคงดารงตาแหน่ง
อาจารย์ต่อไปได้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๕
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

วิชาการ

ประเภทย่อย

นักวิจัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานที่ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่
ความรู้และการแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วย
การเรียนการสอน การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิจัย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักวิจัย
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิจัย
ระดับชานาญการ
นักวิจัย
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

นักวิจัย

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ วิจั ย ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทาง
การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ สั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง เป็ น ต้ น หรื อ อาจช่ ว ยการเรี ย นการสอน การ ให้
คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัย พัฒ นาและประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์
วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิจั ยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม กากับ
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ โครงการวิจัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการวิจัยต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงาน
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ใหม่ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานวิ ช าการ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และวินิจฉัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย หรือเพื่อ
เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาต่ าง ๆ และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะด้ า นที่ มี
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัย และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน ให้บริการทางวิชาการต่าง
ๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒
ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

นักวิจัย

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน การให้คาปรึกษา แนะนา
แก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญในงานวิ จั ย พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางวิชาการ วางหลั กเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน ผล รวมทั้ งกาหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านการวิจัย กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปรับ ปรุงเทคนิคในการวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญ หาและ
หาวิธีการแก้ไขปัญ หาที่ มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
การวิจัย และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน หรืออาจช่วย
การเรียน การสอน การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญ การมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี มี ค วามรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในงานด้านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓
ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

นักวิจัย

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ วิจั ย ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่ อประโยชน์ ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปั ญ หาต่าง ๆ
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน การให้
คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กาหนดโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และเทคนิควิเคราะห์การวิจัย ตลอดจนติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบั ติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย เพื่อกาหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัยพัฒนา
แนวทางวิธีการในการวิจัย หรือหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย การนาเสนอและเผยแพร่งานวิจัย
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจช่วยการเรียน
การสอน การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิจัย ตามข้อ ๑ และได้ดารงตาแหน่งนักวิจัย มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญ
ในการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) คุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง นักวิจัย ตามข้อ ๒ และได้ดารงตาแหน่งนักวิจัย มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการวิ จัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการ
ประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔
ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

นักวิจัย

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ วิจั ย ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่ อประโยชน์ ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปั ญ หาต่าง ๆ
ทางการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง เป็ น ต้ น หรื อ อาจช่ ว ยการเรี ย นการสอน
การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทาการวิจัย ร่วมกาหนดหัวข้อ
เรื่องในการท าวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ร่วมกาหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมินผล
ช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานผลการศึกษา
ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กาหนด ตลอดจนนาไป
พิ จ ารณาหาทางแก้ ไขปั ญ หา และวางแผนด าเนิ น งานในด้ านต่ าง ๆ ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเรื่อ งต่ าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ หรืออาจช่วยการเรียน
การสอน การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับวุฒปิ ริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. สาหรับกรณีผู้ที่บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาโท ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะออกประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ และหรือ
คณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ ให้ยังคงดารงตาแหน่ง
นักวิจัย สายวิชาการได้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๕
ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

วิชาการ

ประเภทย่อย

ครูกระบวนการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานที่ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
สาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการ การจั ด การศึ ก ษา การอบรม และ
การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้คาปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
ครูกระบวนการ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูกระบวนการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ครูกระบวนการ
ระดับชานาญการ
ครูกระบวนการ
ระดับปฏิบัติการ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

ครูกระบวนการ

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายงานที่ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้คาปรึกษา
นักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือทั กษะการปฏิ บั ติการในระดับ ต่ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ ได้รับ มอบหมาย
โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ทาให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการศึกษาค้นคว้า เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน
ให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ง
ได้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ความเชี่ ย วชาญพิ เศษในการสอน และมี ผ ลงานทางวิช าการโดยได้ ผ่ า นการโดยผ่ านการประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

ครูกระบวนการ

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ในสายงานที่ ค รอบคลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ า ง ๆ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิช าการและวิชาชีพ การให้คาปรึกษา
นักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือทั กษะการปฏิ บั ติการในระดับ ต่ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ ได้รับ มอบหมาย
โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ทาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้น คว้า เป็ น ที่ ป รึก ษาของนั ก เรียนทางด้ านวิชาการและกิจกรรมนั กเรีย น
ให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ง
ได้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี มี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในการสอน และมี ผลงานทางวิช าการ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

ครูกระบวนการ

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้
คาปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือทั กษะการปฏิ บั ติการในระดับ ต่ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ ได้รับ มอบหมาย
โดยต้ อ งใช้ ทั ก ษะและความช านาญในการสอน ปฏิ บั ติ ก ารค้ น คว้าวิจั ย และผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและความชานาญในการศึกษาค้นคว้า
เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน ให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ง
มี คุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ งครู กระบวนการ และได้ ดารงตาแหน่ ง ครูกระบวนการ
มาแล้ว
๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับครูกระบวนการที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถและความชานาญในการสอนและมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับครูกระบวนการที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถและความชานาญในการสอนและมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๓ ไม่ น้ อยกว่า ๑ ปี ส าหรับ ครูก ระบวนการที่ มี คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ยบเท่ า และ
ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภท

วิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

ครูกระบวนการ

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้
คาปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือทั กษะการปฏิ บั ติการในระดับ ต่ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ ได้รับ มอบหมาย
ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพหรือผลิตผลงานที่
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด เป็ น ที่ ป รึก ษาของนั กเรีย นทางด้านวิช าการและกิ จกรรม
นักเรียนให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ง
๑. ได้รับวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ได้รับวุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ได้รับวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
๑) ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ ต้องศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น และสาเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปี นับตั้งแต่ผ่านการประเมินทดลองงาน
๒) สาหรับผู้ที่บรรจุในตาแหน่งครูกระบวนกร สายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี
และผ่านการประเมินทดลองงาน ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิท ยาลั ย สายสนับ สนุ นวิชาการ ตาแหน่งครูกระบวนกร เป็ นพนั กงาน
มหาวิท ยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งครูกระบวนการ ต้องศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและสาเร็จการศึกษา
ภายใน ๔ ปี นับตั้งแต่วันเปลี่ยนสถานภาพ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๕
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภท

สายวิชาการ

ชื่อตาแหน่ง

อาจารย์ช่วยสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้น คว้าในสาขา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทางด้ า นวิช าการและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการสั งคม
ทะนุ บ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ที่ เกี่ยวข้อง โดยปฏิ บั ติภ ารกิ จตามหลัก คุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นสาขาขาดแคลนและมีความจาเป็น ซึ่งไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งอาจารย์ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบุคคลและการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยมี เงื่ อ นไขต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ภายใน ๒ ปี นั บ ตั้ ง แต่
ผ่านการประเมินทดลองงาน

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

