
 
 

   
 
 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี ้

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามแนบท้าย

ประกาศนี ้
ข้อ ๔ การก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ให้ก าหนดต าแหน่งตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามประกาศนี้ 
 
                     ประกาศ  ณ  วันที ่  ๑๓   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                        
                                                                 (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาต)ิ 
                         อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 

บัญชีรายชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ต าแหน่งประเภท          วิชาการ 
ชื่อสายงาน                 สอนและวิจัย 
 

ล าดับ ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 
๑ คณาจารย์ประจ า ศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

๒ นักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับช านาญการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๓ ครูกระบวนการ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับช านาญการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๔ อาจารย์ชว่ยสอน  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



              มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
ประเภท สายวิชาการ 
 
ประเภทย่อย คณาจารย์ประจ า 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่ง ที่ต่างๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม 
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึก ษา        
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
 
 ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดับต าแหน่ง ดังนี้ คือ 
  ศาสตราจารย ์
  รองศาสตราจารย ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  อาจารย ์
 
 

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒ 

 

ประเภท       สายวิชาการ 
 
ประเภทย่อย      คณาจารย์ประจ า 
  
ชื่อต าแหน่ง  ศาสตราจารย ์
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ / หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ          
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓ 

 

ประเภท      สายวิชาการ 
 

  ประเภทย่อย     คณาจารย์ประจ า 
  
ชื่อต าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม         
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความช านาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
น าไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญพิเศษ ในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๔ 

 

ประเภท       สายวิชาการ 
 
ประเภทย่อย      คณาจารย์ประจ า 
 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม         
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและ
ความช านาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้า อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ
สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

๑) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า    
๑ ปี และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการสอน 
มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามบทเฉพาะกาล และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
มาแล้ว 

๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 



              มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕ 

 

ประเภท       สายวิชาการ 
 
ประเภทย่อย      คณาจารย์ประจ า 
  
ชื่อต าแหน่ง อาจารย ์
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม         
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูง 
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการสังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่จะ
มอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย หรือ 

๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ผ่านการสอบ   
วัดคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ท าดุษฏีนิพนธ์แล้ว (Ph.D. Candidate) และผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
บทเฉพาะกาล 
 

ส าหรับผู้ที่บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ต่อไปได้   



มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
 ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ประเภท  วิชาการ 
 
ประเภทย่อย นักวิจัย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 

สายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่
ความรู้และการแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วย
การเรียนการสอน การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญ  
นักวิจัย ระดับช านาญการ 
นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
 ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๒ 

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง นักวิจัย 
 
ระดับต าแหน่ง  เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า 
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทาง
การศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน การ ให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิจั ยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ     
การพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ โครงการวิจัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงาน     
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ       
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลรวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการวิจัย 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และวินิจฉัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย หรือเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มี      
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัย และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน ให้บริการทางวิชาการต่าง 
ๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ได้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีความรู้ ความสามารถ และ        
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านการวิจัย  มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
 ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๓ 

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง นักวิจัย 
 
ระดับต าแหน่ง  เชี่ยวชาญ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน การให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ     
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางวิชาการ วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านการวิจัย ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเทคนิคในการวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ      
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน    
การวิจัย และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน หรืออาจช่วย
การเรียน การสอน การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ได้ด ารงต าแหน่ งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้ อยกว่า ๒  ปี  มีความรู้  ความสามารถ             
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในงานด้านการวิจัย  มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
 ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๔ 

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง  นักวิจัย 
 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า 
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ      
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน การให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ก าหนดโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และเทคนิควิเคราะห์การวิจัย ตลอดจนติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัยพัฒนา
แนวทางวิธีการในการวิจัย หรือหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจช่วยการเรียน 
การสอน การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่น    
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิจัย ตามข้อ ๑ และได้ด ารงต าแหน่งนักวิจัยมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
ในการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิจัย ตามข้อ ๒ และได้ด ารงต าแหน่งนักวิจัยมาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการ
ประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             
 ตามมติคณะกรรมกรบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๕ 

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง นักวิจัย 
 
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง  ๆ      
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วยการเรียนการสอน           
การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัย ร่วมก าหนดหัวข้อ
เรื่องในการท าวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล ร่วมก าหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมินผล    
ช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานผลการศึกษา 
ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก าหนด ตลอดจนน าไป
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา และวางแผนด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ หรืออาจช่วยการเรียน   
การสอน การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่น     
ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

๑. ได้รับวุฒปิริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ 
๒. ส าหรับกรณีผู้ที่บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาโท ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะออกประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพนักวิจัย สายสนับสนุนวิชาการ เป็นนักวิจัย สายวิชาการ และหรือ 
คณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่ง
นักวิจัย สายวิชาการได้ 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                           
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑                                                                                         

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ประเภท     วิชาการ  
 
ประเภทย่อย    ครูกระบวนการ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 

สายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และ             
การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้ค าปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี ้
  ครูกระบวนการ    ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ครูกระบวนการ    ระดับเชี่ยวชาญ 
  ครูกระบวนการ    ระดับช านาญการ 
  ครูกระบวนการ    ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                           
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒                                                                                         

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง    ครูกระบวนการ 
 
ระดับต าแหน่ง    เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้ค าปรึกษา
นักเรียน  การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือทักษะการปฏิบัติการในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย    
โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ท าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและ        
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการศึกษาค้นคว้า เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
 

ได้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและ           
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่านการโดยผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                           
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓                                                                                         

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง    ครูกระบวนการ 
 
ระดับต าแหน่ง    เชี่ยวชาญ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆ         
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้ค าปรึกษา
นักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือทักษะการปฏิบัติการในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย      
โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูงที่ท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้า เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน        
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
 

ได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและ          
ความเชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                           
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๔                                                                                         

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง    ครูกระบวนการ 
 
ระดับต าแหน่ง    ช านาญการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้
ค าปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือทักษะการปฏิบัติการในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย     
โดยต้องใช้ทักษะและความช านาญในการสอน ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ หรือผลิตผลงานที่ต้องใช้ทักษะและความช านาญในการศึกษาค้นคว้า 
เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
 

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูกระบวนการ และได้ด ารงต าแหน่งครูกระบวนการ
มาแล้ว 

๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับครูกระบวนการที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในการสอนและมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑.๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับครูกระบวนการที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในการสอนและมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑.๓ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับครูกระบวนการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และ      
ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                           
ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕                                                                                         

 

ประเภท     วิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง    ครูกระบวนการ 
 
ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ การให้
ค าปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือทักษะการปฏิบัติการในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพหรือผลิตผลงานที่
เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรม
นักเรียนให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
 

๑. ได้รับวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน 
    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
๒. ได้รับวุฒปิริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน 
    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๓. ได้รับวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน 
    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 

๑) ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ ต้องศึกษาต่อ   
ในระดับที่สูงขึ้น และส าเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปี นับตั้งแตผ่่านการประเมินทดลองงาน 

๒) ส าหรับผู้ที่บรรจุในต าแหน่งครูกระบวนกร สายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี 
และผ่านการประเมินทดลองงาน ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งครูกระบวนกร เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งครูกระบวนการ ต้องศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและส าเร็จการศึกษา 
ภายใน ๔ ปี นับตั้งแต่วันเปลี่ยนสถานภาพ 



        มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ประเภท     สายวิชาการ 
 
ชื่อต าแหน่ง    อาจารย์ช่วยสอน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขา 
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม         
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ 
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการสังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นสาขาขาดแคลนและมีความจ าเป็น ซึ่งไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งอาจารย์ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบุคคลและการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมี เงื่อนไขต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายใน ๒ ปี  นับตั้งแต่            
ผ่านการประเมินทดลองงาน  

 
 

   




