
  

ระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วา่ดว้ยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศ  

ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

----------------------------------- 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศ        
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านการให้บริการของหน่วยงาน           
เพื่อรองรับการพฒันามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นนานาชาติในระยะยาว  
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวทิยาลยัจึงตราระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑   ช่ือระเบียบ 

  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพนู
ความรู้ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๗” 

  ขอ้ ๒  เวลามีผลใชบ้งัคบั 

  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓  ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาองักฤษ ณ ต่างประเทศ   ส าหรับขา้ราชการและ พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ้ ๔  บทนิยาม 

              “ทุนระยะสั้น” หมายความวา่ ทุนเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการสังกดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีระยะเวลาการรับทุน 1.5 – 4  เดือน  
  “หน่วยงาน” ใหห้มายความรวมถึง ส านกังานอธิการบดี คณะ หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบนั ส านกั วทิยาลยั ศูนย ์ ในสังกดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้งท่ีมีสถานะ
เป็นส่วนราชการ หรือจดัตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั 
  “หวัหนา้หน่วยงาน” หมายความวา่ รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั 
ผูอ้  านวยการส านกังาน/กอง หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบนั ส านกั วทิยาลยั 
ศูนย ์ ในสังกดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้งท่ีมีสถานะเป็นส่วนราชการ หรือจดัตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพนูความรู้ภาษา  
ณ ต่างประเทศ ส าหรับบุคลากร สายสนบัสนุนวชิาการ  
 



 

-๒- 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”  หมายความว่า บุคลากรได้แก่ ขา้ราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั และให้รวมถึงพนักงานเงินรายได้      ตามระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานเงินรายได ้  พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีปฏิบติังานดา้นบริการงานดา้นการบริหาร
และธุรการ งานดา้นบริการทางวชิาชีพสาขาต่างๆ  เพื่อสนบัสนุนงานวชิาการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ขอ้ ๕  ผูรั้กษาการตามระเบียบ 

                                     ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจออกประกาศก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีได ้

ขอ้ ๖  วตัถุประสงคข์องการใหทุ้นระยะสั้น 
การใหทุ้นระยะสั้นตามระเบียบน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  (๑)   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ในการใช้ภาษา โดยการเขา้ศึกษาหรือฝึกอบรมด้านภาษา อนัเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ/หรือมหาวิทยาลยั  เพื่อรองรับการพฒันามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
และรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  (๒)  เพื่อพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใหมี้ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพใน
การใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ขอ้ ๗  คุณสมบติัของผูส้มคัรขอรับทุนระยะสั้น  
ผูส้มคัรขอรับทุนระยะสั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑)  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  
(๒)  ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี หากหน่วยงานมี 

เหตุผลความจ าเป็นให้เสนอกรรมการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งน้ีตอ้งมีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ย 
กวา่ ๓ปี 

(๓)  หากโอนมาปฏิบติังานจากหน่วยงานอ่ืน จะตอ้งปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปีติดต่อกนั ซ่ึงรวมแลว้ตอ้งปฏิบติัราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี และ 

(๔)  ตอ้งผา่นการทดสอบ TU GET โดยไดค้ะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ 
คะแนน หรือผา่นการทดสอบความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศประเภทอ่ืนโดยมีผลคะแนนเทียบเท่าหรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ี คะแนนผลการทดสอบใชไ้ดไ้ม่เกิน ๒ ปี นบัถึงวนัแรกของการรับสมคัร
ขอรับทุน  
  ขอ้ ๘  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ คณะกรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพนูความรู้
ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ประกอบดว้ย 

 
 



-๓- 
(๑) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานดา้นบริหารงานบุคคล    
        เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารทรัพยากร 

 มนุษยแ์ละกฎหมาย  ผูอ้  านวยการสถาบนัภาษา ผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา 
ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๓)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีอธิการบดีแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกินสามคน 
(๔) หวัหนา้งานพฒันาบุคลากร กองการเจา้หนา้ท่ี เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ   
       ใหมี้ผูช่้วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได ้
        กรรมการตาม (๓ ) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
กรณีท่ีผูข้อทุนระยะสั้นประสงคจ์ะเพิ่มพนูความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ภาษาองักฤษ ประธานกรรมการอาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นภาษานั้น เขา้ร่วมพิจารณาดว้ยก็ได ้ 
ขอ้ ๙  อ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารทุนระยะสั้นให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทุนระยะสั้น 
ดงัต่อไปน้ี 
   (๑)  พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการยื่นค าขอรับทุนระยะสั้นเพื่อการ
เพิ่มพนูความรู้ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยั และ
บริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยก าหนดรายละเอียดเป็นประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

(๒)  พิจารณาจดัสรรทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นภาษา ณ ต่างประเทศของ
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ของมหาวทิยาลยั อยา่งเหมาะสมดว้ยความรอบคอบและเป็นธรรม  เพื่อให้
การจดัสรรทุนดงักล่าวด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   (๓)  พิจารณาวนิิจฉยัและใหข้อ้เสนอแนะต่อมหาวทิยาลยั ในกรณีมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพิจารณาจดัสรรทุนดงักล่าว 

ขอ้ ๑๐  การจดัสรรทุนระยะสั้นฯ  
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนระยะสั้นในลกัษณะเป็นทุนเหมารวม  โดยมีจ านวน

ทุนตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปี 
ขอ้ ๑๑  การชดใชทุ้นของผูรั้บทุน 
ผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งท าสัญญา เพื่อปฏิบติังานชดใชทุ้นในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเท่าของ

ระยะเวลาการรับทุนกบัมหาวทิยาลยั  หรือชดใชเ้ป็นเงินไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจ านวนเงินท่ีไดรั้บทุน 
 

                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๗    มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
                                                               นรนิติ  เศรษฐบุตร   
                                                   (ศาสตราจารย ์นรนิติ  เศรษฐบุตร) 
                                                             นายกสภามหาวทิยาลยั 
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