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ประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า “มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก าเนิดมาจากความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี 
พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 
2475 ประเทศชาติ มีความจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครองและสังคม มารับใช้ประเทศชาติ
อย่างเร่งด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และเมือง พ.ศ. 2476  เพ่ือเปิดสอนใน
วิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีพิธี เปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้กระท าพิธีเปิดและศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์  
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นผู้ประศาสน์การคนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อต าแหน่งเป็นอธิการบดี) 
 

ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานต่อ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มีดังนี้ “.....มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ า บ าบัดความกระหายของราษฎร 
ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา....”  

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จึงเป็นตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
ของประเทศไทย โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมายผู้ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาและเปิดกว้างให้ถึง ผู้
ที่เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนฯ ผู้แทนต าบล ครู ทนายความ เข้าเรียนได้ด้วย ปรากฏว่าในปีแรกมีผู้สมัคร
ศึกษาถึง  7,094 คน วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนง คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก แต่
ได้สอนวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตด้วย เมื่อจบปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิตก็อาจศึกษาต่ อปริญญา
โท แยกเป็น แขนงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการทูตต่อไป วิชาอีกแขนงหนึ่งคือ วิชาการบัญชีโดยมี
หลักสูตร 3 ปี ส าหรับประกาศนียบัตรทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี ส าหรับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) 
 

จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์ ท าให้ผู้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัย  ได้จบ
ปริญญาและประกาศนียบัตรไปรับใช้ประเทศชาติในทางการเมือง กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ วงการธุรกิจและ
อาชีพอิสระเป็นอันมาก 

 
ส าหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช้ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ต่อมาเมื่อวันที่ 9 

เมษายน พ.ศ. 2478 มหาวิทยาลัยขอซ้ือที่ดินบริเวณท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ของกองทัพและปรับปรุงอาคารเดิม 
พร้อมทั้งสร้างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญาและความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้างได้มาจากเงินที่
มหาวิทยาลัย เก็บจากค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน (คนละ 20 บาทต่อปี) นอกจากนี้ ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัย ได้ตั้ง
ธนาคารเอเชียขึ้น เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับนักศึกษาวิชาการบัญชีใช้เป็นที่ฝึกงานด้วย 
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ในปี พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร 2 ปี เพ่ือรับผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อที่

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนักไปทางด้าน
ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชาเทคโนโลยี ดนตรี 
พิมพ์ดีด และ ชวเลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียมปริญญามีทั้งหมด 8 รุ่น จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงถูกยกเลิกไป 
 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหาร ได้ยึดอ านาจการปกครองประเทศ ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง และการปกครองของคณะรัฐประหาร ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผู้ประศาสน์การ ปรีดี  พนมยงค์ ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดค าว่า “การเมือง” ออก
เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ต าแหน่งผู้ประศาสน์การถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นอธิการบดี หลักสูตร
การศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ความเป็นตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 

 
ในปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่า ควรที่จะขยายการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ ในขั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาสังคม เช่นเดียวกับ หลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิม พ้ืนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 
50 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึ งเจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ที่รังสิต เพ่ือสนองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเจริญก้าวหน้า
และพัฒนามาจนถึ งปั จจุบัน  นอกจากนี้ ยั งขยายไปที่ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ศู นย์ล าปาง  และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วย โดยอยู่บนพ้ืนฐานการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดั่งเช่น
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการจ้างโดยอาศัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ และหลักเกณฑ์ วิธีการใน
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทั้งสองสาย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)  
 
การก าหนดต าแหน่ง 
การก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์ 
2. รองศาสตราจารย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. อาจารย์ 
5. ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า 
2. ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 

 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ 
1. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
2. ระดับเชียวชาญ 
3. ระดับช านาญการพิเศษ 
4. ระดับช านาญการ 
5. 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 งานการ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการต่อสัญญาจ้างที่สอง, สาม และที่สี่ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน โดย

การประเมินต่อสัญญาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยเน้นด้านการสอน และความรู้ความสามารถ 
2. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม เสียสละฯ 
3. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านวิชาการ งานวิจัย และด้านการให้

ค าปรึกษา 
 
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

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

การศึกษา 
โดยมีระยะเวลาการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไม่เกิน 1 ปี หากมีความจ าเป็นต้องขยาย ให้ยื่นขอขยาย

เวลาล่วงหน้าก่อนครบ 1 ปี ต่ออธิการบดี เป็นการเฉพาะราย และให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยัง  งานบริหารงาน
บุคคล กองทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
(ใช้หลักเกณฑ์นี้ไปพลางก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ พ.ศ. 2559 ใหม่) 
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หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. มีคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอุตสาหะ ความสามารถ 

ความเสียสละ ความร่วมมือฯ 
2. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ด้านคุณภาพและประมาณงาน ด้านความรู้ความสามารถ 
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 
หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่

ก าหนด และไม่สมควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังกองทรัพยากร
มนุษย ์เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 
 
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

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

เหมาะสม 
3. จะต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 3 ด้าน คือ การสอน วิชาการ และให้ค าปรึกษา 
ทั้งนี้ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน่วยงานจะต้องแจ้งให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง และให้ยื่นแบบเพ่ือขอรับการประเมินฯ 
ต่อไปโดยให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

หากเห็นว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง 
หน่วยงานจะเสนอเรื่องมายังกองทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาต่อไป 

กรณีที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างที่สี่  เ พ่ือให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 

ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่ง
ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)                  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังนี้ 
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ปริญญาเอก 
หลักเกณฑ์ใหม่ 
การต่อสัญญาที่ 3 จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ต าแหน่ง ผศ. หรือ ยื่นขอต าแหน่ง ผศ. ภายใน 6 เดือน 

ก่อนครบสัญญาที่สอง หากยังไม่ได้ต าแหน่งหรือยื่นขอตามท่ีก าหนดไว้ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง    
การต่อสัญญาที่ 4 จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ต าแหน่งไม่ต่ ากว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ต าแหน่ง รศ. ขยาย

อายุสัญญาจ้าง สัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาครบสอง
ครั้งแล้ว ยังมีต าแหน่งต่ ากว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 
ปริญญาโท 

หลักเกณฑ์ใหม่ 
การต่อสัญญาที่ 3 จะด าเนินได้ต่อเมื่อหน่วยงานพิจารณาว่ามีผลงานพร้อมยื่นขอต าแหน่ง ผศ. ในกรณีที่ 

ไม่มีผลงานพร้อมยื่นขอต าแหน่งให้ขยายอายุสัญญาจ้างสัญญาที่สองต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่รวมแล้วต้อง ไม่เกิน 2 
ครั้งหากขยายอายุสัญญาครบสองครั้งแล้ว ยังไม่มีผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่ง ผศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

การต่อสัญญาที่ 4  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ต าแหน่งไม่ต่ ากว่า รศ. ในกรณีที่ยังไม่ได้ต าแหน่ง  รศ. ขยาย
อายุสัญญาจ้างสัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาครบสอง
ครั้งแล้ว ยังมีต าแหน่งต่ ากว่า รศ. ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาฝึกอบรมให้ด าเนินการขยายอายุ
สัญญาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม และเมื่อกลับจากการดังกล่าวแล้ว ให้ปฏิบัติงานต่อจน
ครบตามอายุสัญญาจ้าง ฉบับเดิม และสัญญาครั้งถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  
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 หน่วยงานจะต้องแจ้งให้พนักงาน

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง และให้หน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ และไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง หน่วยงานจะเสนอเรื่อง
มายังกองทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 
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สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

จัดท าสัญญาจ้าง 
สัญญาจ้าง 

สัญญาที ่ 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 

 
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

การก าหนดอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราขั้นต่ า – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
 
1.  ต าแหน่งสายวิชาการ 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
 
อาจารย์ 

วุฒิปริญญาตรี 22,500  
65,400 วุฒิปริญญาโท 27,130 

วุฒิปริญญาเอก 35,700 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   89,250 
รองศาสตราจารย์   109,060 
ศาสตราจารย์   126,350 
ศาสตราจารย์  
รับเงินเดือนอันดับสูง 

  130,560 

 
2.  ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ 
    2.1  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 34,660 83,300 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
หรือเทียบเท่า 

42,710 98,510 
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2.2  ต ำแหน่งประเภทวชิำชีพเฉพำะ หรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
 
ระดับปฏิบัติการ 

วุฒิปริญญาตรี 20,250  
43,520 วุฒิปริญญาโท 23,630 

วุฒิปริญญาเอก 31,500 
ระดับช านาญการ 61,040 
ระดับช านาญการพิเศษ 81,750 
ระดับเชี่ยวชาญ 96,660 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 104,050 
 

2.3 ต าแหน่งประเภทท่ัวไปวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

 

หมายเหตุ * ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษในสายงานที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

ต าแหน่ง ขั้นสูง 
ระดับปฏิบัติงาน 29,420 
ระดับช านาญงาน 54,250 
ระดับช านาญงานพิเศษ 58,270 
ระดับช านาญงานพิเศษ* 76,750 
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การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

หน่วยงานต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่เก่ียวข้อง หรือตามความต้องการของหน่วยงานหรือไม่ 
2. หลักสูตรที่ใช้เวลาราชการศึกษา จะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากอธิการบดีก่อนจึงจะไปศึกษาได้ 
3. หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลาราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนการไป

ศึกษา 
 
กรณีที่ขอลาศึกษา 

1. กรณีที่ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวกลับ ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. กรณีท่ีรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าส าเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิไม่ก่อนวันที่
ส าเร็จการศึกษา 

3. หากเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเกินก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับ หรือนับตั้งแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษา ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง ยกเว้น
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นที่เกี่ยวกับหลักฐาน ให้ขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

4. กรณีที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการเรียน แต่มิได้ขออนุญาตลาศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่
ปรับวุฒิให้  

 
กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ 

1. กรณีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนระหว่างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ปรับวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
2. กรณียื่นเรื่องปรับวุฒิ เกินก าหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา จะปรับวุฒิได้ไม่ก่อน

วันที่ กองทรัพยากรมนุษย ์รับเรื่อง 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญไว้ ดังนี้ (สายสนับสนุนวิชาการ) 

1. หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับในการขอปรับวุฒิ 
2. แสดงโครงสร้างอัตราก าลังในภาพรวมของหน่วยงาน ว่ ามีจ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง โดย

จ าแนกตามคุณวุฒิ 
3. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถน าวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นมาใช้กับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น

ด้วย 
4. หน่วยงานไม่สามารถขออัตราเพื่อทดแทนต าแหน่งเดิมของผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ 
5. การอนุมัติให้ลาศึกษาไม่เป็นเหตุที่จะมาเรียกร้องในการขอปรับวุฒิเพิ่มขึ้น 
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การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ปรับวุฒิ 
1. วุฒิตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบ TU – GET หรือผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

จากสถาบันอ่ืน 
 
กรณีลาศึกษา 

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

หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา หากเกินก าหนดเวลาจะปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่งาน
บริหารงานบุคคลรับเรื่อง 

4. มหาวิทยาลัยจะไม่ปรับวุฒิให้แก่ผู้ที่ไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ใช้เวลาราชการ แต่มิได้ลาศึกษา 
 

กรณีท่ีศึกษานอกเวลาราชการ 
หากได้รับวุฒิก่อนได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นระหว่างการเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับวุฒิได้ตั้งแต่วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง 
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ความก้าวหน้าของสายวิชาการ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ 
 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

    และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 
2. ผู้มีวุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
    และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. ผู้มีวุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่ง 
    อาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
    อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับ 
    การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
    หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพ 
    ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
    ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมี 
    คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม 
    เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ 
    หรอืบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี 
    และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
    ก.พ.อ. ก าหนด 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการ 
    เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
    หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพ 
    ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
    ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมี 
    คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม 
    เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต าราหรือ 
   หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ 
   เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติ 

หน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

การขอโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 
1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับ 
    การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
    หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพ 
    ดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่
    ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมี 
    คุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตาม 
    เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต าราหรือ 
    หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการ 
    เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดการ 
การขอโดยวิธีการปกติ วิธีที่ 2 
1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับ 
    การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
    หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพ 
    ดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
    ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งม ี
    คุณภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตาม 
    เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต าราหรือ 
    หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการ   
    เผยแพร่ตาม เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

  
หมายเหต ุเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ถึง 31 ตุลาคม 2561 เกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้เดือน พฤศจิกายน 2561 
บุคลากรทุกท่านติดตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ได้ที่ 
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php?viewpage=status1 
 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php?viewpage=status1
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ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 5 ข้อ 

 
ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทาง

การศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ 

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

 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้ อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมา กกว่าหนึ่งฉบับ  
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

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

กรอบต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเปิดกรอบให้ทุกต าแหน่งสามารถขอ

ก าหนดระดับต าแหน่งระดับช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษได้ 

ประเมินค่างาน 
หน่วยงานจะต้องประเมินค่างานของต าแหน่งท่ีจะ

ขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น และส่งให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ผู้เสนอขอรับการประเมินมีคุณสมบัติและผลงาน 
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คุณสมบัติและผลงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงานที่ ใช้ ในการขอก าหนด

ต าแหน่ง 
วิธีปกติ วิธีพิเศษ   

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 70 ขึ้นไป 

มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ 
วุฒิปริญญาตรี 
1 .  ผ่ านการต่ อสัญญาจ้ า ง           
ครั้งที่ 1 
2. ต้องมีผลการประเมินการ
ป ฏิ บั ติ ง า น (เ ลื่ อ น ค่ า จ้ า ง )               
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
วุฒิปริญญาโท 
 
วุฒิปริญญาเอก 
- ผ่านการประเมินทดลองการ
ปฏิบัติงาน โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง) 
รอบที่ผ่านมา ต้องมีผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

- ผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ช านาญการจ านวน 2 รายการ 
ดังนี้ 
1. เอกสารแสดงวิธีปฏิบัติงานหลัก 
(คู่มือ) จ านวน 1 เรื่อง 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน
เชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือ
ผลงานอ่ืนๆ จ านวน 1 เรื่อง 
 
(ผลงานอ่ืนๆ คือ สิ่งประดิษฐ์ การ
ออกแบบ นวัตกรรม กรรมวิ ธี 
ผลงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ หรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่องานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งาน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่ผ่าน
การพิสูจน์ หรือมีหลักฐานที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงาน) 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 

- มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่ง ระดับช านาญการ 
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน (เลื่อนค่าจ้าง) รอบ
ที่ผ่านมา ต้องมีผลการประเมิน
การปฏิบัติ งาน ร้อยละ 70    
ขึ้นไป 

- มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่ งระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบั ติ ง าน  ( เลื่ อนค่ าจ้ า ง )             
รอบที่ผ่านมา ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 

ผ ล ง า น ที่ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ  จ า น ว น                   
3 รายการ ดังนี้ 
1. งานวิจัย หรือ โครงการปรับปรุง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1 เรื่อง 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงาน
เชิงสังเคราะห์ จ านวน 1 เรื่อง 
3 . เ อ ก ส า ร  ห นั ง สื อ  คู่ มื อ 
สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์  น วั ต ก ร ร ม  ก า ร
ออกแบบ ผลงานศิลปะ หรืองาน
สร้างสรรค์สิ่งอ่ืนซึ่งแสดงถึงความ
เป็นผู้ช านาญการพิเศษ จ านวน             
1 เรื่อง/ชิ้น 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าประกาศฯ 
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การศึกษา การไปศึกษา  
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือให้มีอาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน                
มีความรู้และทักษะในด้านการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ส าหรับอาจารย์
ที่ได้รับเงินเดือนจากทุกแหล่งงบประมาณ เฉพาะผู้เป็นอาจารย์ประจ า อีก 3 ลักษณะ คือ 

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก 
2. ทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ 
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

 
1.  ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก 
 มธ. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ซึ่งมี                   
2 ประเภท คือ ทุนศึกษาในต่างประเทศ กับ ทุนศึกษาในประเทศ ผู้ประสงค์รับทุนต้องผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
จากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

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

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

ต่างประเทศ) 
 กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 ราย หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดล าดับพร้อมระบุเหตุผลหรือเกณฑ์ 
ในการจัดล าดับด้วย 

 

1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
ก. คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ 

1) ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
ส่งเรื่องมายังกองบริการวิชาการ 

2) ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไปช่วย
ปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุนกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
4) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ ถูกฟ้องร้องคดีอาญา 

ข. คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษาในต่างประเทศ 
1) อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร 
2) มีความรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ กรณีภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL Computer-based   

ไม่ต่ ากว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0 กรณีหลักสูตร/
สถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน ให้ผู้สมัครน า ผลคะแนนตาม
แบบทดสอบมาตรฐานของภาษานั้นๆมาแสดง หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ 
คะแนนที่น ามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร 
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3) มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ตอบรับเข้าศึกษา (แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในหลักสูตร
ปริญญาเอก หรือ หลักสูตรปริญญาโท - เอก และแนบหลักฐานการตอบรับมาพร้อมใบสมัคร 
ค. คุณสมบัติผู้สมัครทุนศึกษาในประเทศ 

1) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ยื่นใบสมัคร 
2) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาและต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา หรือได้รับการ

ตอบรับให้เข้าศึกษา หรือสอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว 
 

1.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ 
1) สัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก และทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะกรรมการและ
กรรมการที่ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มสาขา คือ สายสังคมศาสตร์ สายมนุษยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2) ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นที่สุด 
 

1.3 เงื่อนไขการให้ทุนทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศ และ ทุนศึกษาในประเทศ 
1) ระยะแรกให้ทุนไม่เกิน 1 ปี และจะพิจารณาต่อทุนคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ขอรับทุนต้องของอนุมัติ

ต่อทุนจากมหาวิทยาลัยต่อปี 
2) มหาวิทยาลัยอาจยุติการให้ทุนเมื่อไรก็ได้ ถ้าผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่เป็นที่น่าพอใจหรือผู้รับทุนไม่

ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) การอนุมัติทุนรวมตลอดหลักสูตรของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯถือเป็นที่สุด 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ 
ก. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 1.5 ล้านบาท หรือ 0.75 ล้านบาท วงเงินทุน
รวมตลอดหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้ 

1) ตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด 
2) กรณีหลักสูตร/สถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอน ผู้รับทุนจ าเป็นต้องศึกษาภาษาต่างประเทศนั้นก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับทุน คณะ/หน่วยงาน         
ต้นสังกัด อาจพิจารณาให้ทุนศึกษาภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ก.พ. ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีไปก่อน และเมื่อ
หลักสูตร/สถาบันตอบรับแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะจ่ายเงินส่วนดังกล่าวคืนให้แก่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษา โดยอยู่ภายในวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา
ที่ได้รับอนมุัต ิ
ข. ค่าใช้จ่ายผู้รับทุนศึกษาในประเทศ ในวงเงินไม่เกินปีละ 3 แสนบาท วงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตรตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร โดยเบิกได้ดังนี้ 

1) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ่ายจริง 
2) ค่าหนังสือ/ ค่าถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการศึกษา ตามจ่ายจริง ปีละไม่เกิน 15,000 บาท 
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3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ ตามจ่ายจริง (สายสังคมศาสตร์/สายมนุษยศาสตร์ ไม่เกิน 100,000 
บาท ตลอดหลักสูตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สายวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่เกิน 250 ,000 บาท                     
ตลอดหลักสูตร) 

4) ค่าใช้จ่ายในการไปเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง ในโครงการและวงเงินที่
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ อนุมัติ และต้องอยู่ภายในวงเงินทุนรวมตลอดหลักสูตร 
 
ทุนระดับปริญญาเอก 
  1) ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม/ดูงาน                   
ณ ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  2) ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ เหมาจ่ายไม่เกิน 300 ,000 บาท โดยแนบหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย 

 

1.5 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
ก. ข้อก าหนดที่เหมือนกันทั้ง ทุนศึกษาในต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ 

1) ต้องศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เสนอไว้ในการสมัครขอรับทุน  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็น
ประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

2) ต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) ก่อนไปศึกษาต่อต้องไม่ค้างส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือคณะ/

หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารและสื่อการสอน                           
เป็นต้น 

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

5) ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 
ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
ข. ข้อก าหนดผู้รับทุนศึกษาในต่างประเทศ 
  การเดินทางกลับประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ตลอดจนการ
ขอยุติการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 
ค. ข้อก าหนดผู้รับทุนศึกษาในประเทศ 

1) ศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                    
พิจารณาทุนฯ 

2) ต้องไปเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ครั้ง ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

3) เข้าศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก                     
ผู้ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษา 

4) ผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาอยู่ด้วยทุนอื่น หรือทุนส่วนตัว จะได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ปีการศึกษาท่ีประกาศทุน เป็นต้นไป 
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2. ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ 
  ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย โดยให้ทุน 4 ประเภท ทั้ง 4 ประเภทให้ทุน แบบถัวจ่ายตามจ่ายจริงในรายการที่
ก าหนด ภายในวงเงินทุนต่อครั้ง ดังนี้ 
 
ประเภท วงเงินทุน/ครั้ง การรับสมัคร 
1. การน า เสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral 
Presentation 

ไม่เกิน 150,000 บาท  
ปีละ 4 ครั้ง 
ส.ค. พ.ย. (ปีปัจจุบัน) 
ก.พ. พ.ค. (ปีถัดไป) 

2. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster 
Presentation 

ไม่เกิน 80,000 บาท 

3.การศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน ไม่เกิน 150,000 บาท 
4. น าเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ใน 3 
เวที คือ 

1) Seoul International Invention Fair 
2) International Exhibition of Inventions 

of Geneva 
 

3) Taipei International Invention Show & 
Technomart 

 
 
ไม่เกิน 50,000 บาท 
ไม่เกิน 150,000 บาท 
(คณะต้นสังกัดร่วมสนับสนุน 
งบประมาณครึ่งหนึ่ง) 
ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
 
ภายใน ก.ย. (ปีปัจจุบัน) 
ภายใน ธ.ค. (ปีปัจจุบัน) 
 
 
ภายใน พ.ค. (ปีถัดไป) 

 
2.1 รายการที่ผู้รับทุนเบิกจ่ายได้ในอัตรา ดังนี้  

1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ประเทศปลายทาง-กรุงเทพฯ) ในเส้นทางสั้นและประหยัด  
2) ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปเพิ่มพูนความรู้เหมาจ่าย ดังนี้  
ทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ทวีปแอฟริกา 2,000 บาท  

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น 4,000 บาท  
3) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
4) ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุให้เบิกตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท  
5) ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ให้เบิกตามจ่ายจริง  
6) ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า ให้เบิกตามจ่ายจริง  

ทั้งนี ้หากค่าใช้จ่ายรวม 6 รายการข้างต้นที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายแล้ว น้อยกว่าเงินทุนรวม ต้องน าเงินเหลือส่งคืน
มหาวิทยาลัย 
 

2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร  
ก) คุณสมบัติผู้สมัครที่เหมือนกันของทุนทั้ง 4 ประเภท  

1) ได้ประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที ่2 เสร็จสิ้นก่อน วันที่สมัครรับทุน  
2) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ ถูกขอตัวไปช่วย
ราชการที่หน่วยงานอื่น 
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ข) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เฉพาะทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการศึกษาฯ (ประเภทท่ี 1-3 ) 
1) ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ขอรับทุน 
2) การสมัครในประเภทการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงานต้องเป็นหลักสูตรที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรอง  
3) ผู้ที่เคยได้รับทุนไปแล้ว 1 ครั้ง ต้องเว้นระยะการขอรับทุนใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันเดินทางกลับ  
4) ผู้ที่เคยได้รับทุนไปแล้ว 2 ครั้ง หากจะขอรับทุนครั้งที่ 3 ต้องแสดงหลักฐานมีผลงานที่ได้รับการ
สนับสนุนด้วยทุนนี้ไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ก าหนดในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก ที่มี
สัดส่วนแบ่งในผลงานมากที่สุด 

ค) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เฉพาะทุนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (ประเภทที่ 4) ผู้ขอทุนสามารถขอรับทุน 
ได้มากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี โดยผลงานไม่ซ้ากัน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้  

1) ผู้ที่เคยลาศึกษาต่อ ต้องเว้นระยะการขอรับทุน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รายงานตัวกลับเข้าท างาน  
2) ผู้ที่เคยได้รับทุนไปแล้ว 2 ครั้ง การขอทุนครั้งท่ี 3 ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

2.1) ผลงานที่เคยได้รับการสนับสนุนด้วยทุนนี้ได้รับรางวัลผลงานจากการประกวด หรือ ได้ยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
2.2) ได้น าผลงานที่เคยได้รับการสนับสนุนด้วยทุนนี้ไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  และได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารที่ก าหนดในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ สกอ.รับรอง หรือฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่
เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ขอรับทุนเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีสัดส่วนในผลงานมากท่ีสุด 

 

2.3 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  
1) ผู้รับทุนต้องเดินทางไปต่างประเทศตามข้อเสนอโครงการที่สมัครขอรับทุน  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศก่อน  
2) ค่าใช้จ่ายใน 6 รายการ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการยื่นใบสมัครขอรับทุน เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ จึงจะขอเบิกจ่ายได้  
3) เมื่อผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานแล้วต้องเบิกจ่ายเงินทุนภายใน 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ (หากพ้น
ก าหนดระยะเวลา 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยจะไม่เบิกจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้รับทุน ยกเว้นมี
เหตุอันควร) พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

3.1) รายงานผลการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ  
3.2) ส าเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
3.3) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)  
3.4) ใบเสร็จรับเงินทุกรายการค่าใช้จ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กากตั๋วเครื่องบิน ตั๋วค่าพาหนะ
ที่ใช้เดินทางในต่างประเทศ ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  
3.5) ส าเนาสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) (ถ้ามีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย) 
3.6) กรณีไปน าเสนอบทความวิจัยแบบ Oral presentation ต้องส่งบทความดังกล่าวที่ตีพิมพ์ ใน 
proceeding แนบมาด้วย  
3.7) กรณีไปเข้ารับการศึกษา /ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน ต้องแนบส าเนาใบประกาศนียบัตร  
(Certificate) หรือใบรับรอง 



26 
 

 
 
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

งานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หมายถึง การวิจัย การแต่งหรือเรียบเรียงต าราทางวิชาการ ในประเทศ 
โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆจากคนภายนอก หากมีความจ าเป็นต้องค้นคว้าวิจัย หรือเก็บข้อมูล 
ประกอบการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศก็กระท าได้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ให้ส่งผลงานภายใน 1 เดือน และเสนอ
กรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผล 
3.1 คุณสมบัติผู้ท่ีจะขอไปปฏิบัติงานฯ  

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

3.2 หลักเกณฑ์  
1) งานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการสอน วิจัย หรือเป็นประโยชน์ทางวิชาการที่ผู้
ขอรับผิดชอบอยู่  
2) การให้บุคคลใดไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการไม่ท าให้เกิดผลเสียหายต่องานประจ าของ
ต้นสังกัด  
3) จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนอาจารย์ประจ าของต้นสังกัด  
4) ครั้งแรกอนุมัติได้ไม่เกิน 12 เดือน ครั้งต่อไปไม่เกิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หากมีระยะเวลานับจาก
ปฏิบัติงานปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 6 ปี ตามล าดับ 

3.3 ผู้ไปปฏิบัติงานฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  
1) รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน เพ่ือเสนอกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา เมื่องานเสร็จสมบูรณ์
ให้ส่งผลงานภายใน 1 เดือน  
2) หากไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้รีบขอกลับมาปฏิบัติงานทันที  
3) ต้องกลับเข้าปฏิบัติงานทันที หากหน่วยงานต้นสังกัดมีความจ าเป็น และให้สั่งกลับมาปฏิบัติงาน  
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมในแต่ละเรื่องสอบถามได้จาก  
1. ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก : น.ส.หทัยขวัญ โทร 1831  
2. ทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ : น.ส.พิกุล โทร 1831  
3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ : น.ส.หม๊ะซูยี โทร 1830  
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การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
การไปศึกษา ในประเทศ 
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ผู้มีอ านาจอนุมัต ิได้แก่ 

 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีแนวทางในการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อให้พิจารณา ดังนี้ 

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

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

หนึ่งไม่เกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากลาโดยใช้เวลาเกินกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นการ
ลาเต็มเวลาราชการ 
 

คุณสมบัติของผู้ไปศึกษา 
1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
2. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วนก่อน

การเกษียณอายุราชการ  
3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกด าเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

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

1. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ก าหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตรการศึกษา 

2. กรณีไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาจ
เสนอขออนุญาตขยายเวลาศึกษา ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที่ผ่านมา 
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา หลักฐานทุนการศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติด้วย  

3. ในกรณีที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วยการปฏิบัติระหว่างไปศึกษาภายในประเทศ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ประเทศ จะต้องจัดท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาและ
สัญญาค้ าประกัน ตามแบบที่ก าหนด โดยระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจะเป็ฯไปตามหลักสูตร จ านวนอย่างละ 2 
ฉบับ หลักฐานในการท าสัญญา มีดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนของ 

1.1. ผู้ไปศึกษา และคู่สมรส (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด 
1.2. ผู้ค้ 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 และสัญญาค้ าประกันชุดละ 5 บาท จ านวน 1 ชุด 10 บาท

จ านวน 1 ชุด 
 

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
1. ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นและความต้องการของทางาชการที่จะให้ไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย   
2. พิจารณาสาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  
3. พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่  
4. พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
1. เป็นผู้พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
2. จะต้องมีเวลาการปฏิบัติงานชดใช้การลาทุกประเภทของตนจนครบถ้วนก่อนการเกษียณอายุราชการ  
3. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นในระดับที่ ก.พ.ก าหนด ยกเว้นทุนประเภท 1 ข ให้

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

สถานพยาบาลของรัฐตามท่ี ก.พ. ก าหนด  
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
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เอกสารประกอบการขออนมุติัไปศกึษา ณ ต่างประเทศ 

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

กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังส าเร็จการศึกษา 
5. สัญญาไปศึกษาและสัญญาค้ าประกันพร้อมติดอากรแสตมป์ตามท่ี กค.ก าหนด 
6. หนังสือตอบรับ  
7. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีท่ีได้รับทุน) หรือหนังสือจากสพร. (กรณีทุน 1 ข) 
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ 
9. ผลตรวจร่างกายและจิตวิทยา 
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บัตรประจ าตัวพนักงานใหม่ 
 
เอกสารประกอบ ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
1. แบบค าขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. รูปถ่าย จ านวน 1 ใบ 

*กรณีไม่มีรูปถ่ายสามารถรับบริการ 
  ถ่ายภาพได้ที่งานทะเบียนประวัติ  
  กองทรัพยากรมนุษย ์ศูนย์รังสิต 

 

 
1. ยื่นเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัด/งานทะเบียน

ประวัติ กองทรัพยากรมนุษย ์โทร. (82)1886-7 
2. ในกรณีมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เมื่อเอกสาร

ถูกต้องเรียบร้อย สามารถรับบัตรได้ภายใน 
10 นาท ี

3. หากต้องการใช้บริการห้องสมุด ให้น าบัตร
ประจ าตัวไปติตต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
การลาประเภทต่าง ๆ 
  

ประเภทการลา สิทธิการลา 
ลาป่วย 60 วันท าการ 

ลากิจ 45 วันท าการ (ปีงบประมาณแรกไม่
เกิน 15 วันท าการ) 

ลาพักผ่อน 10 วันท าการ  
อายุงานไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได้ไม่
เกิน 10 วันรวมปีปัจจุบัน = 20 วัน) 
อายุงานเกิน 10 ปี มีสิทธิสะสมได้ไม่
เกิน 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 

 
รายละเอียดการลาสามารถดูเพ่ิมเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 

อ านาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่ 
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/pr_admin/index.htm 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา                     
ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา                  
การเลื่อนชั้นตรา 

หมายเหตุ 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1. ประจ าแผนก หรือ 
ต าแหน่งเทียบเท่า 

บ.ม. จ.ช.  
1.  เริ่มขอพระราชทาน 
    ตามต าแหน่ง 
2. การขอพระราชทาน 
     เลื่อนชั้นตราเว้น 
     ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
     บริบูรณ์ ตามล าดับ 
     จนถึงเกณฑ์ชั้นสูงสุด 
     ของต าแหน่ง 
3.  ล าดับที่ 5 และ 8 
     เสนอขอพระราชทาน 
     ตามล าดับ เมื่อได้ ท.ช. 
     แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. 
4.  ล าดับที่ 7 เสนอขอ 
     พระราชทานตามล าดับ 
     เมื่อได้ ท.ช.แล้ว 3 ปี 
     เสนอขอ ป.ม. เมื่อได้  
     ป.ม.แล้ว 3 ปี เสนอขอ 
     ป.ช. 
 
 
หมายเหตุ : 
     ระบุรายละเอียดใน 
     แบบบัญชีแสดง 
     คุณสมบัติ พร้อมทั้ง 
     แนบสัญญาจ้างที่ 
     ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 
     จ านวน 3 ชุด 

 
1.  ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมา

เป็น เวลาไม่น้อยกว่ า 5 ปี 
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาที่จะขอ 

     พระราชทาน ไม่น้อยกว่ า          
60 วัน 

2.  การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน 
     ส าหรับพนักงานที่ เปลี่ ยน

สถานะมาจากข้าราชการหรือ
ย้ายมาจากรัฐวิสาหกิจแห่งอ่ืน
ให้นับระยะเวลาต่อกันได้แต่
ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
มิใช่ส่วนราชการที่เสนอ 

     ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า  
2 ปี บริบูรณ ์

3 .   อ ธิ ก า ร บ ดี ข อ ง ส ถ า บั น 
อุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการที่ด ารงต าแหน่งโดย
สัญญาจ้าง ต้องด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันที่เริ่มท าสัญญาจ้างจนถึง
วันก่อนวัน 

     พ ร ะ ร า ช พิ ธี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ               
ชนมพรรษาของปีที่ จะขอ
พระราชทาน 

2. หัวหน้าแผนก หรือ 
ต าแหน่งเทียบเท่า 

จ.ม. ต.ม. 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรืออาจารย์ 

จ.ช. ท.ม. 

4. ผู้ช่วยอธิการบดี  
รองคณบดี  
รองผู้ อ านวยการ
ศูนย ์
รองผู้ อ านวยการ
สถาบัน  
หั วหน้ า ภ าควิ ช า 
หรือ 
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ต.ม. ท.ม. 

 
5. 
 

 
รองศาสตราจารย์ 

 
ต.ม. 
 

 
ป.ม. 

6. ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี 
คณบดี 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
สถาบัน 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
หรือ 
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ท.ช. 

 
7. 

 
ศาสตราจารย์ 
 

 
ท.ม. 

 
ป.ช. 

8. อธิการบดี หรือ  
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ป.ม. 
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การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีระบบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง โดยมี
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์แยกจากกันเป็น 2 คณะ และมีหลักเกณฑ์วิธีการ
ด 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 าหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจเกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของ
อธิการบดี 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. กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา 

ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ และได้พ้นจากต าแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน 

 

โดยให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการและ                  
อาจมอบหมายให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน  

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
คณะกรรมการ อุทธ รณ์  เป นองค กรที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นต ามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ธ ร รมศาสตร์   

ว่าด้วยการอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ โดยเฉพาะในข้อ 7 ดังนี้ 
พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัย 
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างไม่ไดร้ับความเป็นธรรมหรือมีความ 
คับข้องใจ เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของอธิการบดี รวมถึงค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้

ก่อนและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรมด้วย 
พิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
รายงานผลการด าเนินงานของ ก.อ.ม. ประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
1.2 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 41 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความ
คับข้องใจเกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน ประกอบด้วย 
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อธิการบดี หรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 

โดยมีผู้อ านวยการกองที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และจะให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนไม่
เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ 42 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเรื่อง                  
ร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจที่เกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาของ   
ส่วนงานและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม 
 ส าหรับเรื่องร้องทุกข์ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจเกิดจากการกระท าหรือค าสั่งของ
อธิการบดี รวมถึงค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนและค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) ดังที่กล่าวข้างต้น 
 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ข้อ7 (2 )                           
และข้อ 37) 
2. ความหมายและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์  

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดไว้ยกเรื่อง
ของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน  

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัย อายุความในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 

 
สิทธิของผู้อุทธรณ์ 
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวน 
2. ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยให้

แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณห์รือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ 
3. มีสิทธิคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์เรื่องของตนได้ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่ างใดตาม ข้อ 33         

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการรองทุกข์ พ.ศ. 2559 คือ มีสาเหตุ
โกรธเคืองกับคู่กรณีเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง
หรือเสียความเป็นธรรม เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี  

วิธีอุทธรณ์และการยื่นอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืน

อุทธรณแ์ทนไมไ่ด้ การอุทธรณ์ต้องท าเปน็หนังสือแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ
โดย ไม่ ถูกต้ อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็ นธรรม อย่ างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ อุทธรณ์ โดยท า 
หนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ (ประธาน ก.อ.ม.) 
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หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
เรื่องอุทธรณ์ท่ี ก.อ.ม. จะรับไว้พิจารณาไดต้้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
2. เรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นที่

ยุติเรียบร้อยแล้ว 
3. หนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ และแสดงข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และเหตุผล

ในการอุทธรณ์ ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร 
ถ้าคณะกรรมการอุทธรณ์ มีมติไม่รับอุทธรณ์รายใดไว้พิจารณา ให้อธิการบดีแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ            

ฟ้องคดีตอศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย 
 
3. ความหมายและหลักเกณฑ์การร้องทกุข ์

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่า 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือร้องทุกข์
เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา หรือร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือร้องทุกข์กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชา ตักเตือน สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดหรือ
ท าทัณฑ์บนในเรื่องประพฤติผิดจริยธรรม 

อายุความในการร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระท าหรือได้รับทราบค าสั่ง 
สิทธิของผูร้้องทุกข์ 
1. ขอแถลงการณ์ ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ฯ โดยให้แสดงความ

ประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะยื่นเป็นหนังสือต่างหากก็ได ้
2. มีสิทธิคัดคา้นผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกขข์องตนได้เช่นเดียวกับกรณีอุทธรณ์ 
วิธีการร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทน                

ไมได้ การร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้
รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร  และความประสงค์ของการ                      
ร้องทุกข์ว่าตนต้องการจะให้คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ฯด าเนินการอย่างไร โดยท าหนังสือร้องทุกข์                 
ยื่นต่อประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และในหนังสือร้องทุกข์ต้องมีการลงลายมือชื่อและต าแหน่ง 
ของผู้ร้องทุกขไ์ว้ด้วย  

เมื่อประธานคณะกรรมการที่ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ฯได้รับหนังสือร้องทุกข์ข้างต้น ให้ประธาน
คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการ ร้องทุกข์
ทราบโดยเร็ว เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชานั้นสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงของตน(ถ้ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการฯเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการทีพิ่จารณาเรื่องรองทุกข์ฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข ์
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หลักการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
เรื่องรอ้งทุกข์ท่ีคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะรับไว้พิจารณาได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้   
1. เป็นเรื่องร้องทุกข์ท่ียื่นภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการกระท าหรือได้รับทราบค าสั่ง  
2. หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องมีรายละเอียดของข้อเท็จจริง 

และปญัหาของเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าไมไ่ด้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระท าหรือค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร 

ถ้าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ใดไว้ พิจารณา ให้อธิการบดีแจ้งมติ
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  
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สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทสวัสดิการ 
1.  สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
     1.1  เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล 
            (เฉพาะบุคลากรสังกัดส่วนกลาง) 
     1.2  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
     1.3  จัดกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
2.  สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
     2.1  โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย (ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย) 
     2.2  มธ. ออกหนังสือผ่านสิทธิเพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
           ที่มีข้อตกลงในการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ค่า 
           ที่อยู่อาศัยให้แก่สถาบันการเงิน คือ 
            -โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก ธ.อ.ส. 
            -โครงการเคหะสินเชื่อธนาคารออมสิน 
 3.  สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     3.1  เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร* 
 4.  สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
     4.1  การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ข้าราชการ ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานเงินรายได้ท่ีสังกัดส่วนกลาง 
     4.2  การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ของพนง.มธ.และบุคคลในครอบครัวของพนง.มธ. 
5.  สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าท าศพ 
     5.1  เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
     5.2  ค่าพวงหรีด 
     5.3  เงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้ 
           รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ (เฉพาะกรณีท่ีไม่ได้รับ 
           เงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) 
     5.4  ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครู (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) 
6.  เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารส าหรับบุคลากรประเภทต าแหน่งทางวิชาการ 
7.  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
8.  เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย 
9.  เงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
     (นอกเวลาราชการส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ) 
10.  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
11.  กองทุนประกันสังคม 
12.  ของที่ระลึกเนื่องในวันเกิด 
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1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 
1.1 สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล 
ผู้มีสิทธิ 

เฉพาะบุคลากรสังกัดส่วนกลาง ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได ้ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 
วิธีการ  

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

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

 
1.2 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรประมาณ               
เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บุคลากรได้สนใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
และแข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนรู้จักป้องกันรักษาโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพปีละ           
1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
 
ผู้มีสิทธิ 

 ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศ(งบคลัง) และพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวสังกัดส่วนกลาง (สมัครตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี) 

 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ประเภทประจ าสังกัดส่วนกลาง และพนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนงานสังกัดส่วนกลาง (สมัครตรวจสุขภาพประจ าปีประมาณเดือนมกราคมของทุกปี) 
 

การส่งผลการตรวจสุขภาพ 
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย ์จะได้รับผลการตรวจสุขภาพภายใน 3 อาทิตย์ และ

งานสวัสดิการจะจัดส่งผลการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ผู้เข้ารับการตรวจ 
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1.3 สวัสดิการเยี่ยมผู้เจ็บป่วย 
ผู้มีสิทธิ 

1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และพนักงาน                
เงินรายได้สังกัดส่วนกลาง  

2. เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของ
เอกชน 

วิธีการ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล แจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์              

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

ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน หรือหน่วยงานประสงค์จัดกระเช้าไปเยี่ยมเองในวงเงินที่ก าหนด  และส่ง
ใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึกส่งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

 
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย) 

 
ผู้มีสิทธิ 

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

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

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
9. กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 

จะต้องไม่เคยขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยมาก่อน และท่ีอยู่อาศัยหลังที่ 2 สามารถเดินทางมา
ปฏิบัติงานที่ มธ.ศูนย์รังสิตสะดวก 

 
2.2 การจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย 
 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเพ่ือสวัสดิการที่อยู่อาศัยในอัตราเดือนละ 450 บาท ภายในระยะเวลา 120 เดือน 
(10 ปี) ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้กู้เงินไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทจากสถาบันการเงิน โดยใช้หลักทรัพย์ (ที่อยู่อาศัยที่จะขอรับ
เงินสวัสดิการที่อยู่อาศัย) ค้ าประกันเงินกู้ 
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ผู้ มี สิ ทธิ ซึ่ ง เคยได้ รั บ เ งินช่วย เหลือค่ าดอกเบี้ ย โครงการสวัสดิการที่ อยู่ อาศัย  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2547 ยังคงมีสิทธิตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยโครงการสวั สดิการ
เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยโครงการ
สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 อยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามระเบียบนั้น ๆ  

ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ือสวัสดิการที่อยู่อาศัยเป็นคู่สมรสกัน ให้มีสิทธิยื่นค าขอรับเงินเพ่ือสวัสดิการที่
อยู่อาศัยได้ท้ัง 2 ราย 

ในกรณีผู้มีสิทธิมีกรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านและที่ดินและเป็นผู้กู้ร่วมให้ผู้มีสิทธิ์ร่วม ซึ่งเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีสิทธิยื่นค าขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยได้ 

 

ระยะเวลาการยื่นค าขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย 
ยื่นได้ทุกวัน (เวลาราชการ) ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 3              

หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย ์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 
 

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

ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย 
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 
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 านองท่ีดิน 
8. ส าเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน (ใหม่) 
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ผู้มีสิทธิ ที่น าเงินไปผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินด้วยตนเอง เมื่อได้รับอนุมั ติเงินช่วยเหลือ             
ค่าดอกเบี้ยแล้ว ให้น าใบเสร็จต้นฉบับมาขอเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (ใบเสร็จสามารถเบิกได้ภายใน 
3 เดือนนับแต่วันที่มีสิทธิ) 

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคาร
ออมสิน 

บุคลากรที่ต้องการกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่ ากว่าลูกค้าทั่วไป สามารถขอหนังสือผ่านสิทธิ เพ่ือใช้ในการกู้เงินกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้  ทั้ง 2 แห่ง 
จากงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า 
วิธีการ 

ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด พร้อมระบุสถาบันการเงินที่จะกู้(ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารออมสิน )                     
และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ทางโทรสารหมายเลข 02-564-2902 ให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหัก
เงินเดือน 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 

 
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
3.1 สวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตร 
ผู้มีสิทธิ 

1. ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงิน
รายได้ที่สังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อกันจนถึงวันขอรับเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. บุตรก าลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และโรงเรียนราษฎร์ในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.3 และจะต้องไม่เป็นผู้
ที่เรียนซ้ าชั้นในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน 

3. ผู้มีสิทธิตามข้อ 1 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 2 คน ให้บิดาเป็นผู้เบิก 
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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. บุคลากรสังกัดส านักส่วนกลาง ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานให้หน่วยงานรวบรวม หรือส่งโดย
ตรงที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
เมษายน ของปีถัดไป หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ 

4.2. บุคลากรสังกัดคณะ/ส านัก/สถาบัน ยื่นแบบ กค.2/003 ก. พร้อมหลักฐานได้ที่หน่วยงานของตนเองใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป 

 

4. สวัสดกิารเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
 

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

ผู้มีสิทธิ 
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้างงบคลังชาวต่างประเทศ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน             

เงินรายได้ประเภทชั่วคราวที่สังกัดส่วนกลาง (ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ตามตารางผลประโยชน์                   
ความคุ้มครองของบริษัทผู้รับประกัน) 

 
4.2 โครงการสวัสดิการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ(กลุ่ม) ส าหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผู้มีสิทธิ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานสังกัดส่วนกลาง และพนักงานเงิน
รายได้ประเภทประจ าสังกัดส่วนกลาง 

2. บุคคลในครอบครัวของบุคลากรตามข้อ1 (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ที่พนักงานมหาวิทยาลัย                 
ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง (ตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง) 
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วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
* ส าหรับบุคลากรสังกัดส่วนกลาง ด าเนินการดังนี้ 

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ส่งให้งาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต   
02-564 -2903, 02 -564-4440 ต่อ 1889 -90 หรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์  
โทร  02-613-2056-57 

3. บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ผู้เบิกแจ้งผ่านงาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

* ส าหรับบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่นในมธ. 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ส่งภายใน

หน่วยงานของตนเอง บริษัทประกันจะไปรับเอกสารด้วยตนเองและบริษัทประกันจะด าเนินการ               
เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยโอนเข้าบัญชีตามที่แจ้งต่อไป  
 

5. สวัสดิการช่วยเหลือค่าท าศพ 
ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง
และลูกจ้างประจ า  
วิธีการ 

 กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์                  

กองทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการเวียนแจ้งโดยวิธี Line ใน G.HR.TU ซึ่งเป็น Line Group ของ
เจ้าหน้าที่บุคคลทุกคณะ/ส านัก/สถาบัน  

- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  
- น าพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 
- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  

 กรณีผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแก่กรรม 
- หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งเรื่องบุคลากรถึงแก่กรรมส่งให้งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์                  

กองทรัพยากรมนุษย ์ด าเนินการเวียนแจ้ง การถึงแก่กรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  
- น าพวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 
- อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  
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 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของบุคลากรถึงแก่กรรม 
- หน่วยงานผู้มีสิทธิแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้งการ

ถึงแก่กรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
- ผู้มีสิทธิกรอกแบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพบิดา/มารดา หรือคู่สมรส                

หรือบุตร พร้อมแนบส าเนาใบมรณะบัตร 1 ใบ ให้งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์                       
กองทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดส านักงานอธิการบดีถึง               
แก่กรรม 
- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรมให้

หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
 กรณีพนักงานเงินรายได้ที่ไม่ได้สังกัดส านักงานอธิการบดีถึงแก่กรรม 
- หน่วยงานแจ้งเรื่องให้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเวียนแจ้งการถึงแก่กรรมให้

หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
- งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  กองทรัพยากรมนุษย์  น าพวงหรีดในนามมาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ไปเคารพศพ 
 

5.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
1. มหาวิทยาลัยจ่ายเงินในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยน

สถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลางที่ถึงแก่กรรม 
รายละ 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 ซึ่งอยู่ในดุลย

พินิจของท่านอธิการบดี 
5. พวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 700 บาท 

 
ระยะเวลาการขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ 

ยื่นค าขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ บุคคลตามข้อ (1) และ (3) ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
บุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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5.2 สวัสดิการเงินทดแทนข้าราชการ และลูกจ้างเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย  
 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม) ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
การจ่ายเงินทดแทน 

1. กรณีเสียชีวิต ให้ได้รับเงินทดแทน  50,000 บาท 

2. กรณีประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะบางส่วนดังนี้ 
- มือทั้งสองข้าง 40,000 บาท 
- เท้าท้ังสองข้าง 40,000 บาท 
- สายตาทั้งสองข้าง 40,000 บาท 
- มือข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่ง 40,000 บาท 
- มือข้างหนึ่งกบัสายตาข้างหนึ่ง 40,000 บาท 
- เท้าข้างหนึ่งกับสายตาข้างหนึ่ง 40,000 บาท 
- มือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งหรือสายตาข้างหนึ่ง 20,000 บาท 
- นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้ข้างใดข้างหนึ่งของมือ 10,000 บาท 
- ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหลายข้อรวมกันให้ได้รับเงินทดแทนรวมกันได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
ในกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้รับเงิน

ทดแทนไม่เกิน 2 เท่าของอัตราที่ก าหนด 
1. ในกรณีประสบอุบัติ เหตุจนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที่ ระบุ ไว้ ใน  

ข้อ 2 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินทดแทนตามจ านวนที่
อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท 

2. ในกรณีประสบอุบัติเหตุจนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ใน
ระหว่างการเดินทางมาท างานที่มหาวิทยาลัยและการเดินทางกลับบ้านพัก ให้ ได้รับเงินทดแทนตาม
จ านนที่อธิการบดีเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาท 

วิธีการขอรับเอกสาร 
1. ให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร ของผู้มีสิทธิ ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนฯ กรณีการเสียชีวิต                 

ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย ์พร้อมแนบหลักฐาน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาท (ทุกคน) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท 
 ส าเนาบัตรประชาชนบิดามารดา 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 
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1. กรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ และได้รับอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ ในการปฏิบั ติงาน หรือระหว่างการ

เดินทางไปและกลับจากการท างาน ให้ยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กองทรัพยากรมนุษย ์พร้อมแนบหลักฐาน 

 ใบรับรองแพทย์ 
 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

6. เงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารของบุคลากรประเภทต าแหน่งวิชาการ 
 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุเข้ารับราชการและ
อยู่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยระหว่างปีงบประมาณมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 
วิธีการได้รับสวัสดิการ 

คณะต่าง ๆ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารทางวิชาการ ปีละ 2,000 บาท/ราย  
ให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี  
 
7. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สายสนับสนุนวิชาการ 
ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ซ่ึงอยู่ปฏิบัติราชการ และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามเดือน 

 
การจ่ายเงิน 

เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี ปีละ 2,000 บาท/ราย  
 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่า

ครองชีพให้ผู้มีสิทธิสังกัดส่วนกลาง  
 คณะ/ส านัก/สถาบัน ต่าง ๆ จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ผู้มีสิทธิสังกัดคณะ/

ส านัก/สถาบันของตนเอง 
 

8. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
 
ผู้มีสิทธิ 
 พนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจ 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. หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่าที่อยู่อาศัยประสบภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัย/

อุทกภัย/วาตภัย 

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

9. สวัสดิการเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต  ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน มธ. ส าหรับ                
สายสนับสนุนวิชาการ (ศึกษานอกเวลาราชการ) 
 
ผู้มีสิทธิ 

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

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครที่ Website ของกองทรัพยากรมนุษย ์
2. กรอกใบสมัครส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชารับรอง และแนบหลักสูตรการศึกษาของคณะ

ที่ผู้มีสิทธิที่จะศึกษา   
3. ส่งบันทึกการขอรับสวัสดิการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยแนบใบสมัครและหลักสูตรการศึกษาให้งาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย ์ภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับข้าราชการ ข้าราชการ
ที่เปลี่ยนสถานภาพ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  (ดูในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560) 

งานสวัสดิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ได้รับอนุมัติเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต และด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ขอรับทุนแจ้งยืนยันการขอรับเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต เพื่องานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
จะได้ด าเนินการขออนุมัติเงินทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิต 
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 ผู้ไดร้ับทุนฯ  ท าสัญญาชดใช้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา หากผิดสัญญาต้องชดใช้เงิน
ที่รับไป คืนให้แก่มหาวิทยาลัยและใช้เงินอีก 1 เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ
แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  

10. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อ “กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้วเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีสวัสดิการที่มั่นคง ส่งเสริมการออมเงินในขณะท างาน และเป็น
หลักประกันของชีวิตในยามที่ออกจากงานหรือครบเกษียณอายุ ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                  
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข้าท างานในมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ต้องเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 
การสมัครเข้ากองทุน 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม 
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 กรอกแบบฟอร์มข้อ 1 และ 2 พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส่งที่งานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต หรอื              
ศูนย์ประสานงาน กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ 
 

การส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้ 

 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก     จ่ายเงินสะสม (ร้อยละ) 
 ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก     3 - 15 (ตามความสมัครใจ) 
  
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบให้ ดังนี้ 
 อายุสมาชิก  1-2  ปี   มธ. จ่ายเงินสมทบให้  3%  ของเงินเดือน 
 อายุสมาชิก  2-5  ปี   มธ. จ่ายเงินสมทบให้  4%  ของเงินเดือน 
 อายุสมาชิก  5  ปีขึ้นไป   มธ. จ่ายเงินสมทบให้  5%  ของเงินเดือน 
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สมาชิกได้รับเงินคืนเมื่อลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอาย ุ

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์สะสมคืนในส่วนของตนเองทั้งหมด  ส าหรับเงินที่มหาวิทยาลัย
สมทบให้ จะได้รับตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้  
 เป็นสมาชิกต่ ากว่า  2 ปี  ไม่ได้รับคืนเงินสมทบ 
 เป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป  มธ.จ่ายเงินสมทบ  25% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
 เป็นสมาชิกตั้งแต่  3 ปีขึ้นไป  มธ.จ่ายเงินสมทบ  50% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
 เป็นสมาชิกตั้งแต่  4 ปีขึ้นไป  มธ.จ่ายเงินสมทบ  75% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
 เป็นสมาชิก  5  ปีขึ้นไป  จ่ายให้ 100% + ผลประโยชน์ของเงินสะสม 
 

ในกรณีสมาชิกลาพัก ลาคลอดหรือลาประเภทอ่ืนใดที่สมาชิกมีสิทธิลาได้ตามกฎหมาย หรือระเบียบของ
นายจ้าง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกไม่ต้องส่งเงินสะสมส่วนของตนเข้ากองทุน และ
มหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งเงินสมทบ 
 
11. กองทุนประกันสังคม 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว (งบคลัง) และพนักงานเงินรายได้สังกัดส่วนกลาง เข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม ดังนี้ 

 

11.1 กรณีไม่เคยข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน 
 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03)   
 ส่งเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ชุด 
 ไม่ต้องกรอกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (สปส.9-02)  

ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการออกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลให้หลังจากจ่ายเงินสมทบครบ   3  
เดือนแล้ว 
 

11.2 กรณีเคยข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว 
 ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม (สปส.1-03/1) หรือปัจจุบันใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม)่ 
 ส่งเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 หากผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม สปส. 1 -03/1 แบบเดิม ต้องกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมส่งเอกสารบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตัวจริงไปด้วย (ถ่ายส าเนา
บัตรเดิมเก็บไว้) แต่ถ้าใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-03 (ใหม)่ ไม่ต้องกรอกแบบสปส. 9-02 
 

11.3 กรณีผู้ได้รับการจ้าง ( ตามข้อ1 และ 2 ) เป็นชาวต่างประเทศ 
ด าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 
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11.4 กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล มี 2 กรณี 
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ 

ผู้ประกันตนจะขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ได้ เมื่อมีมีกรณีดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานใหม่ 
2. ย้ายที่อยู่ 

ส านักงานประกันสังคมประกาศให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (ซึ่งให้เปลี่ยนแปลง
สถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้งระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมในแต่ละปี)  

ผู้ประกันตนกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9 -02) พร้อมแนบบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 
11.5 กรณีเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน อาทิ ชื่อ สกุล บัตรประจ าตัวประชาชน สถานภาพครอบครัว 
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  

11.6 กรณีการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  
การแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมี 6 กรณี  ได้แก่ (1) ลาออก (2) สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง                 

(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) พร้อมแนบ

เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด  
 

11.7 การขอรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองของลูกจ้างผู้ประกันตน มี  7  กรณี ได้แก่ 
1. กรณีเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย ที่ ไม่ได้ เกิดขึ้นจากการท างานรวมถึง กรณีทันตกรรม                         
(กรณีอุด ฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนและการผ่าฟันคุด) และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 
และกรณีอุบัติเหตุ) 
2. กรณีคลอดบุตร 
3. กรณีทุพพลภาพ 
4. กรณีตาย 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร  
6. กรณีชราภาพ 
7. กรณีว่างงาน 
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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 ส่งได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ (ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
นายนิมิตร โค้วบุญงาม โทร. 02-5644440 ต่อ 1889-90)  
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คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ตามหลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(มาตรา45) ก าหนดเป็นหลักการ
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและ
อาจารย์ 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 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

1.2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
1) พึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ความเป็นธรรมในสังคม 

และการร่วมน าสังคมไปในแนวทางท่ีถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา 
2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ตามต าแหน่งของตน   
3) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   
4) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
5) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

อย่างเต็มที ่
6) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระท าการใดๆอันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
8) ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะ

โดยมิชอบ 
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1.3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตนทั้งใน  

ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่า
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

2) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล  
ทีถู่กต้องตามท านองคลองธรรม 

3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง  
ร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้ อง 
ตามท านองคลองธรรม 

ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่  
คู่สมรสของตน 

5) ต้องไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
6) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการ 

ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ 
และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

 

1.4.  จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
1) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
2) พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ไปติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

3) ต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา
และโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก  
การปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้ มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

4) ต้องรักษาความลับของนักศึกษา และผู้รับบริการ 
5) พึ งปฏิ บั ติ ต นต่ อนั ก ศึ กษ า  ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  แล ะประช าชนอย่ า ง เ หม า ะสมและถู ก ต้ อ ง 

ตามท านองคลองธรรม 
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ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นอาจารย์ นอกจากจรรยาบรรณที่ใช้ร่วมในฐานะเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์                   
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 ถ้ามีการงดการสอนพึง

จัดสอนชดเชย 
4) ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ หรือเลือกที่รักมักท่ีชัง 
5) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 

1.6. จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนต่อนักศึกษา 
พึงเป็นที่พ่ึงและแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) ให้ค าปรึกษาท้ังในด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร หรือขอค าปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศให้

นักศึกษาทราบ 
3) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
4) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
5) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่ และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
6) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่นักศึกษา 

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 า เนินการวิจัย ให้ เป็นไปตามข้อตกลงที่ท า ไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ 

หน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย 
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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 ให้มีการสอบสวนตามข้อบังคับฯว่าด้ วย 
การด าเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย 

 

3. โทษทางจรรยาบรรณมี 3 สถาน ได้แก่   
1) การตักเตือน 
2) การสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
3) การท าทัณฑ์บน 

เมื่อได้ด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วให้มีการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย ในกรณีที่ผู้ใด
ถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือนไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือว่า 
เป็นการกระท าผิดวินัย 

 

4. สิทธิของผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 
ก าหนดให้สิทธิบุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้ ภานใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทางจรรยาบรรณ 
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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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