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คํานํา 
 

 “คูมือบุคลากรสายวิชาการ” ฉบับนี้เปนเอกสารสวนหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารท่ัวไป

และธุรการ จัดทําข้ึนตามดําริของ รองศาสตราจารยเพ็ญพิมล  เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไปโดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือแนะนํา และใหความรูแกอาจารยคณะศิลปศาสตรในเรื่องท่ีใกลตัว ซ่ึงคูมือฉบับนี้มีเนื้อหา

เก่ียวกับคณะศิลปศาสตร ภาระ/หนาท่ี การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ความกาวหนาในอาชีพ การลา 

แรงจูงใจ สวัสดิการ คาตอบแทน และเรื่องอ่ืนๆ  

 ผูเขียนตองขอขอบพระคุณ รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป ท่ีกรุณาเปนผูตรวจแกไข และทําใหคูมือฉบับ

สําเร็จเรียบรอย หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตออาจารยคณะศิลปศาสตร และผูเก่ียวของ

เปนอยางดี หากมีสิ่งใดในคูมือฉบับนี้ผิดพลาด ขาดความสมบูรณ ผูเขียนขอนอมรับ และจะไดนํามาแกไข   

หรือพัฒนาใหถูกตองสมบูรณตอไป 

 

         นางสาวปยะฉัตร  รสานนท 

               กุมภาพันธ  2562 
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ประวัติความเปนมาของคณะศิลปศาสตร 
 

 คณะศิลปศาสตรไดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เม่ือวันท่ี  31  ธันวาคม  2504 โดยมีศาสตราจารย ดร.อดุล  วิเชียรเจริญ ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนง

เลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูริเริ่มการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร และเปนคณบดีคณะศิลปศาสตร 

คนแรก  

 ความมุงหมายในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตรนั้นปรากฏอยูในโครงการซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๔ ความวา  

 

 “การท่ีจะใหนักศึกษามีความรูท่ัวในแขนงวิชาดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

กอนเขาศึกษาในแขนงวิชาเฉพาะดานเปนสิ่งท่ีนาพึงปรารถนายิ่ง เพราะจะทําใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีพ้ืนความรู

กวางขวาง มีทัศนะอันกวาง มีความรูความเขาใจในธรรมชาติท่ีแวดลอมในสภาพของสังคม และในธรรมชาติ 

และจิตใจของมนุษย อันจะยังผลใหตนเขาใจ และรูจักใชประโยชนจากแขนงวิชาท่ีตนจะไดศึกษาเฉพาะดานได

มากยิ่งข้ึน และทําใหมองเห็นความสัมพันธตอเนื่องของแขนงวิชาท่ีตนศึกษาเฉพาะดานอันมีอยูตอแขนงวิชา

อ่ืนๆ และตอสิ่งแวดลอมในทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความรูความเขาใจอันกวางขวางประกอบกับ

ความรูในแขนงวิชาเฉพาะดานเชนนี้ จะทําใหบุคคลผูสําเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีเปนผูท่ีรูจักใชความคิด

อาน และใชวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตของตนเองในความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และในการปฏิบัติการงาน 

ในหนาท่ีของตนไดดียิ่งข้ึน และจะทําใหเปนบุคคลท่ีมีคุณคา และประโยชนตอสังคม และประเทศชาติยิ่งข้ึน” 

 

 จุดมุงหมายของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตรในครั้งนั้น มีสาระสําคัญ 2 ประการคือ 

 1. เพ่ือจัดสอนวิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรแกนักศึกษา

ชั้นปริญญาตรีทุกคนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความเขาใจอยาง

กวางขวางในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม ตลอดจนมีความเขาใจในเรื่องจิตใจมนุษย เห็นความ

ตอเนื่องของวิทยาการแขนงตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดวิจารณญาณอันดี สามารถนําความรูเฉพาะดานในแขนงท่ีตน

ศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมใหดียิ่งข้ึน 

 2. เพ่ือเปดสอนจนถึงระดับปริญญาสาขาตางๆ ทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และวิทยาศาสตร ท่ียังมิไดมีการจัดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือท่ีมีการจัดสอนแลวแตยังไมถึงข้ัน

ประสาทปริญญา  

 จุดมุงหมายหลักในการตั้งคณะศิลปศาสตรในขณะนั้น เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปใหแก

นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอนเลือกเขาแขนงวิชาเฉพาะดานในคณะตางๆ อยางไรก็ตาม 

ในปจจุบันการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูกําหนดวิชา

พ้ืนฐานใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ของทุกคณะเรียน โดยสวนใหญจะเปนวิชารหัส มธ. และเปนผูจัดการเรียน 

การสอนโดยใหอาจารยในคณะตางๆ ท่ีมีวิชาท่ีเก่ียวของเปนผูรับผิดชอบประสานงาน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
 

ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร 

 สรางบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต

และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบตอสังคม 

 

วิสัยทัศน  ป 2560-2564 

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ 

ดานมนุษยศาสตร 

 

พันธกิจของคณะศิลปศาสตร 

 1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  

โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

 2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ        

 3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ของประเทศ รวมท้ังใหโอกาสแกผูดอยโอกาส       

 4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
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คณะผูบริหารคณะศิลปศาสตร  
(ตั้งแตวันท่ี  15  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2559 - 14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562) 

 

 
รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 
e-mail: dumrong@tu.ac.th  โทร: 0-2613-2601, 0-2696-5601 

   
รองศาสตราจารยเพ็ญพิมล เปรมาสวัสด์ิ  

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
e-mail: swadpenpimol@hotmail.co.th 

โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5608 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

e-mail: psripicharn@hotmail.com 
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5606 

รองศาสตราจารยปองจิต ออนเผา 
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม  

e-mail: opongchi@tu.ac.th  
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5605 

   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ 

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา 
e-mail: jantima21@gmail.com 
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5607 

อาจารยจิราพร พรประภา 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

e-mail: j_phornprapha@hotmail.com 
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602 

รองศาสตราจารยยุพิน โภคฐิติยุกต 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 

e-mail: yupintum@yahoo.com  
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602 

   
รองศาสตราจารย ดร.นิตยา แกวคัลณา 

รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
e-mail: nittayakaeww@hotmail.com 

โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5607 

รองศาสตราจารย ดร.สุปาณี พัดทอง 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 

e-mail: supaneejum22@gmail.com 
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602 

อาจารยกติมา พวงชิงงาม 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

e-mail: katima.p@arts.tu.ac.th 
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5602 

 

 

 
ผูชวยศาสตราจารยนฤตย นิ่มสมบุญ 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

e-mail: narit.nimsomboon@gmail.com  
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5607 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ  จิมากร ซิลลิ 
ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ  
และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

e-mail: pattamawanthefirst@gmail.com  
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5673 

 

    

 

นางวรรนีย คุมบํารุง  
เลขานุการคณะศิลปศาสตร 

e-mail: noiwannee@hotmail.com  
โทร: 02-613-2603, 02-696-5203 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศิลปศาสตร 
 

คณะศิลปศาสตรมีโครงสรางการบริหารงานคณะ ภาควิชา โครงการพิเศษ และผูบริหารในสวนตางๆ 

ดังนี้ 

ผูบริหารคณะศิลปศาสตร 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค  อดุลยฤทธิกุล คณบดี       

2. รองศาสตราจารยเพ็ญพิมล  เปรมาสวัสดิ์  รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป   

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ  ศรีพิจารณ รองคณบดีฝายวิชาการ    

4. รองศาสตราจารยปองจิต  ออนเผา  รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา  อังคพณิชกิจ รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา    

6. อาจารยจิราพร  พรประภา   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   

7. รองศาสตราจารยยุพิน  โภคฐิติยุกต  รองคณบดีฝายการนักศึกษา   

8. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  แกวคัลณา  รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา   

9. รองศาสตราจารย ดร.สุปาณี  พัดทอง  ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา    

10. อาจารยกติมา  พวงชิงงาม   ผูชวยคณบดีฝายกิจการท่ัวไป   

11. ผูชวยศาสตราจารยนฤตย  นิ่มสมบุญ  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ จิมากร ซิลลิ ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ 

และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นางวรรนีย  คุมบํารุง    เลขานุการคณะฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

ผูบริหารภาควิชา 

1. อาจารยเกียรติศักดิ์  จังเจริญจิตตกุล  หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารยอดิศร  หมวกพิมาย  หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร ปรัชญา  

      และวรรณคดีอังกฤษ  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรวิรรณ  วรชัยยุทธ หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก 

4. อาจารยคงกฤช  พุกกะมาน                       หวัหนาภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวญัจิรา  ฉัตรพรรณรังสี หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร  

 

ผูบริหารโครงการพิเศษ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรริัตน  ณ ระนอง  ผูอํานวยการโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา  

      (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. อาจารย ดร.ตอพงศ  แจมทวี   ผูอํานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค  อดุลยฤทธิกุล รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโครงการรัสเซียศึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารยวิรังรอง  บุญนุช  ผูอํานวยการโครงการสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

      เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

5. อาจารยณัฐพล  ตรีพรชัยศักดิ์   ผูอํานวยการโครงการสาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)  

      (หลักสูตรนานาชาติ) 
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โครงสรางภาควิชา และโครงการพิเศษคณะศิลปศาสตร 
  

 คณะศิลปศาสตรมีโครงสรางองคกรซ่ึงประกอบไปดวยภาควิชา และโครงการพิเศษท่ีจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

1.1 ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตร 

   1.1.1 สาขาวิชาจิตวิทยา 

   1.1.2 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 

   1.1.3 สาขาวิชาภูมิศาสตร 

1.2 ภาควิชาประวัติศาสตร ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ 

   1.2.1 สาขาวิชาประวัติศาสตร  

   1.2.2 สาขาวิชาปรัชญา  

   1.2.3 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

1.3 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก 

   1.3.1สาขาวิชาภาษาไทย 

   1.3.2 สาขาวิชาภาษาจีน 

   1.3.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

1.3.4 สาขาวิชาเกาหลีศึกษา 

   1.3.5 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 

   1.3.6 สาขาวิชาภาษามลายู 

   1.3.7 สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 

   1.3.8 สาขาวิชาภาษาพมา 

1.4 ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

   1.4.1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

   1.4.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

   1.4.3 สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

1.5 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

   1.5.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   1.5.2 สาขาวิชาภาษาศาสตร 
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2. ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 

  2.1 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

  2.2 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

  2.3 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา 

  2.4 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

  2.5 โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

3. ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

  3.1 ระดับปริญญาโท  

   3.1.1 สาขาวิชาภาษาศาสตร 

   3.1.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร 

   3.1.3 สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 

   3.1.4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

   3.1.5 สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา 

  3.1.6 สาขาวิชาภาษาไทย 

  3.1.7 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

 3.2 ระดับปริญญาเอก 

  3.2.1 สาขาวิชาภาษาศาสตร 

  3.2.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร 

 

4. ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) 

  4.1 ระดับปริญญาโท  

   4.1.1 สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา 

   4.1.2 สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 

   4.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 

 4.2 ระดับปริญญาเอก 

  4.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
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ภารกิจของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนงานของคณะศิลปศาสตร ในการใหบริการ 

(Service) และสนับสนุน (Support) หรือชวยอํานวยการ (Auxiliary) ใหหนวยงานหลักคือ คณะ และภาควิชา

สามารถดําเนินการในการปฏิบัติภารกิจหลักของสาขาวิชา คือ การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย และการสรางผลงานทางวิชาการ การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

ของคณะ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

 สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร แบงหนวยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันท่ี   

29  กันยายน  พ.ศ. 2559 คือ งานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและธุรการ งานบริหารการศึกษา  

และวิจัย งานการคลังและพัสดุ  งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานท่ัวไป  

ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตรไดเพ่ิมหนวยงานเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของคณะฯ คือ  

1. กลุมงานบริการสังคม  

2. กลุมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. กลุมงานวิเทศสัมพันธ  

4. กลุมงานบัณฑิตศึกษา  

5. กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย  

 

 ภาระหนาท่ีหนวยงานภายใตประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโครงสรางการแบงสวนราชการ

สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีดังนี้ 

1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและธุรการ  

มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการดานบริหารทรัพยากรมนุษย (บุคลากรของคณะศิลปศาสตรทุกประเภท)  

โดยรับผิดชอบการทํานิติกรรมเก่ียวกับสัญญาจาง สัญญาลาศึกษา สัญญาลาฝกอบรม สัญญาลาไปปฏิบัติการ

วิจัยสัญญาลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และสัญญาคํ้าประกัน ดําเนินการเก่ียวกับการลาไป

ปฏิบัติงานภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  

ดําเนินงานดานบริหารงานท่ัวไปและธุรการ สํานักงานคณบดี และสํานักงานเลขาภาควิชา ดูแล

ระเบียบบริหารงานบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ ดําเนินการเดี่ยวกับเอกสารเพ่ือเสนอลงนาม และการนัด

หมายของผูบริหาร ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

หรือคณะ การพัฒนาบุคลากร ดูแลสวัสดิการตางๆ แกบุคลากรในคณะ บริหารจัดการการใชอาคารสถานท่ี 

และยานพาหนะ ดูแลงานประชาสัมพันธ และสื่อสารเทคโนโลยี ตลอดจนดูแลโสตทัศนูปกรณในการเรียน 

การสอน และในสํานักงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

งานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและธุรการ มีหนวยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

1. หมวดสารบรรณ 

2. หมวดบุคคล 
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3. หมวดอาคารและยานยนต 

4. หมวดสํานักงานเลขาภาค/คณบดี 

5. หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ 

6. หมวดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

7. หมวดซอมบํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร 

8. หมวดซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 

 

2. งานบริหารการศึกษาและวิจัย 

          มีอํานาจหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินการดานบริหารวิชาการ งานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ และกิจการ

นักศึกษา โดยรับผิดชอบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการประสานงานเก่ียวกับ 

การรับทุนสนับสนุนการวิจัย การผลิต และเผยแพรผลงานทางวิชาการ การติดตอประสานงานเพ่ือการเจรจา

แลกเปลี่ยนดานวิชาการกับสถาบัน และองคกรในตางประเทศ ดําเนินการเก่ียวกับกิจการตางๆ ของนักศึกษา 

สวัสดิการนักศึกษา ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษา ดําเนินการดานศิษยเกาสัมพันธ 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย มีหนวยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

         งานบริหารการศึกษาและวิจัย 

1. หมวดปริญญาตรี 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหลักสูตร 

3. หมวดทะเบียนและขอมูลการศึกษา 

4. หมวดฝายการนักศึกษา 

กลุมงานวิเทศสัมพันธ 

1. หมวดความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ 

2. หมวดนักศึกษาตางชาติ 

กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

1. หมวดวิชาการวิทยานิพนธและหลักสูตร 

2. หมวดกิจกรรมและทุนการศึกษา 

3. หมวดทะเบียนและขอมูลนักศึกษา 

กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย 

1. หมวดบริหารขอมูลวิชาการ 

2. หมวดบริหารงานวิจัย 
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3. งานการคลังและพัสดุ 

 มีอํานาจหนาท่ี ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน ดานบัญชี ดานพัสดุ และดานบริการสังคม โดยรับผิดชอบ

ตรวจสอบการเบิกจาย และทําการเบิกจายทุกรายการใหเปนไปตามระเบียบ และสอดคลองกับประเภทของ

งบประมาณ บันทึกบัญชี และจัดทํารายงานงบการเงินประเภทตางๆ ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง จัดทําทะเบียน

คุมครุภัณฑ จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือ ดําเนินการจัดอบรมระยะสั้นทุกประเภท และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย มีหนวยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

 งานการคลังและพัสดุ 

 1. หมวดเงินงบคลัง 

 2. หมวดเงินงบพิเศษจากมหาวิทยาลัย  

 3. หมวดเงินงบรายไดหนวยงาน 

 4. หมวดเงินงบกองทุนคาธรรมเนียม 

กลุมงานบริการสังคม 

 1. หมวดบริการการศึกษา (ไดรับปริญญา) 

 2. หมวดบริการวิชาการ (อบรมระยะสั้น) 

 3. หมวดงบประมาณ 

 4. หมวดการเงิน 

5. หมวดงานพัสดุ 

 6. หมวดบัญชี 

 งานท่ัวไป 

7. หมวดจัดซ้ือจัดจาง 

8. หมวดทะเบียนครุภัณฑ 

9. หมวดการเบิกจายวัสดุ 
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4. งานงบประมาณแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 มีอํานาจหนาท่ี ดําเนินการดานงบประมาณและแผน ดานนโยบายและแผน ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การจัดการความรู และการบริหารความเสี่ยง โดยรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  

การจัดสรร และผูกพันงบประมาณทุกประเภทใหเปนไปตามแผน จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป  

และการทบทวนแผนใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ การประเมินคุณภาพภายใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จัดทําขอมูล

ดานประกันคุณภาพจัดสงใหมหาวิทยาลัย จัดโครงการเก่ียวกับการจัดการความรู และดําเนินงานเก่ียวกับแผน

บริหารความเสี่ยงของคณะ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย มีหนวยงานในความรับผิดชอบ

ดังตอไปนี้ 

 งานงบประมาณแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1. หมวดงบประมาณ 

 2. หมวดแผนแมบทและแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร 

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1. หมวดประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. หมวดพัฒนาระบบและการประเมินผล 
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ประเภทบุคลากรของคณะศิลปศาสตร 
 

บุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปศาสตรประกอบดวยบุคลากรประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. ขาราชการ 

 หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหรับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

ประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย  

หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร เพ่ือทดแทนอัตราขาราชการ ปจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานในโครงการพิเศษตางๆ รวมอยูดวย 

 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน)  

หมายความวา พนักงานเงินรายได ประเภทประจํา ท่ีไดมีการปรับสถานะใหเทียบเทากับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหไดรับคาจางและสิทธิประโยชนทัดเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเบิกจายจากเงิน

งบประมาณของสวนงาน  

 

4. พนักงานเงินรายได  

หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการจาง และแตงตั้งใหเขาปฏิบัติงานในหนวยงานหลัก และปฏิบัติงาน 

ในโครงการพิเศษตางๆ โดยไดรับคาจาง และหรือคาอ่ืนใดเปนรายเดือนจากเงินรายไดของโครงการบริการ

วิชาการจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือเงินรายไดของหนวยงานรวมถึงเงินรายไดของโครงการบริการ

วิชาการและสังคม  

4.1 พนักงานเงินรายได ประเภทประจํา 

หมายความวา พนักงานเงินรายไดท่ีมีลักษณะการจายคาจางเปนรายเดือน ซ่ึงมีระยะเวลาการทํางาน

ตามสัญญาการเปนพนักงานเงินรายได ท่ีมีสัญญาจางตั้งแต 2 ปข้ึนไป และปฏิบัติงานในตําแหนงภาระงานหลัก

ท่ีจําเปนของหนวยงาน  

4.1 พนักงานเงินรายได ประเภทช่ัวคราว  

หมายความวา พนักงานเงินรายไดท่ีมีลักษณะการจายคาจางเปนรายเดือน หรือจายคาจางในลักษณะ

อ่ืน ซ่ึงมีระยะเวลาการทํางานตามสัญญาการเปนพนักงานเงินรายได ท่ีมีสัญญาจางไมเกิน 2 ป หรือตาม

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการโดยเปนโครงการระยะสั้นท่ีมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน หรือปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงท่ีมีลักษณะสนับสนุนท่ีหนวยงานไมจําเปนตองจางเปนพนักงานประจํา 
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5. ชาวตางประเทศ 

5.1 ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 

หมายความวา การจางชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในสวนราชการภายในประเทศ มีสิทธิ  

และหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานในลักษณะนี้ ไมมีฐานะเปนลูกจางชั่วคราว แตเปนลูกจาง

ซ่ึงมีหนังสือสัญญาจาง 

5.2 ลูกจางช่ัวคราวเงินรายได 

หมายความวา พนักงานเงินรายไดตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ ท่ีมีลักษณะการจายคาจางเปน

รายเดือน หรือจายคาจางในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีระยะเวลาการทํางานตามสัญญาการเปนพนักงานเงินรายได ท่ีมี

สัญญาจางไมเกิน 2 ป หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการโดยเปนโครงการระยะสั้นท่ีมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

แนนอน หรือปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมีลักษณะสนับสนุนท่ีหนวยงานไมจําเปนตองจางเปนพนักงานประจํา 
 

 

บัตรประจําตัวพนักงาน 
 

พนักงานท่ีประสงคจะทําบัตรประจําตัว สามารถขอทําบัตรไดโดยกรอกแบบฟอรมคําขอมีบัตร

ประจําตัว และเสนอผูอํานวยการโครงการพิเศษ หรือเลขานุการคณะฯ รับรอง และแนบเอกสาร ดังนี้  

- สําเนาสัญญาจางหรือสําเนาคําสั่งจาง 1 ชุด  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด  

- รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป (การแตงกาย : สวมชุดสูทสีดํา ดานในเปนเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว)  

หรือถายรูปทําบัตรดวยตนเองไดท่ี งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซ่ึงจะมีเครื่องแบบไวใหบริการ 

 

 

การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

เม่ือพนักงานรายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวจะตองเปดบัญชีสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือสําหรับการจายเงินคาตอบแทนประเภทตางๆ โดยมีเอกสารดังนี้  

- สําเนาสัญญาจาง หรือสําเนาคําสั่งจาง 1 ชุด  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด  

และถายสําเนาหนาบัญชีท่ีมีชื่อของพนักงานและเลขท่ีบัญชีสงท่ีงานการคลังของคณะฯ 
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การจายเงินคาจาง 
 

คณะฯ/มหาวิทยาลัย จะจายเงินคาจางใหกอน 3 วันทําการสุดทายของเดือน ดังนี้ 

- พนักงานเงินรายได และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) โอนเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเลือกการโอนเงินคาจางเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือธนาคารพาณิชยตามท่ีไดแจงไวกับมหาวิทยาลัย  

 

 

บัญชีอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 

ตําแหนง คุณวุฒิ ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

อาจารย 

ปริญญาตรี 22,500 

65,400 ปริญญาโท 27,130 

ปริญญาเอก 35,700 

ผูชวยศาสตราจารย  89,250 

รองศาสตราจารย 109,060 

ศาสตราจารย 126,350 

ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนข้ันสูง 130,560 
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ภาระงาน/หนาที่อาจารยคณะศิลปศาสตร 
 

อาจารยคณะศิลปศาสตร เม่ือเขาปฏิบัติหนาท่ีแลวจะตองมีภาระงานตามเกณฑภาระงานข้ันต่ํา    

และการเทียบเคียงสําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ

ภาระงาน  ข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงของคณะศิลปศาสตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย         ประกาศ ณ วันท่ี  22  สิงหาคม  2557 คือ มีภาระงานเต็มเวลาท้ังหมดไมนอยกวา 35 

ชั่วโมงตอสัปดาห       ตอภาคการศึกษาปกติ ประกอบดวย 

1. งานดานการเรียนการสอน โดยตองมีภาระงานสอนภาคการศึกษาปกติข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 45 

ของภาระงานท้ังหมด  

2. งานวิชาการ ประกอบดวยงานดานวิจัยในสาขาวิชาการ งานเขียนตํารา บทความทางวิชาการ

ตลอดจนการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ 

3. การเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังทางดานวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา 

4. งานดานบริการทางวิชาการแกสังคม 

          5. งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. งานตามท่ีหนวยงานมอบหมาย (ระดับภาควิชา/ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย) 

 

ภาระงานสอน ภาระงานทางวิชาการ และภาระงานอื่นๆ 

1.  ภาระงานสอน  

หมายถึง งานสอนในรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยครอบคลุมการสอนทุกประเภท ไดแก การสอนแบบบรรยาย 

ภาคปฏิบัติ (ปฏิบัติการ/ภาคสนาม) PBL (problem based learning) สัมมนา โครงงาน (project)         

และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการสอน ดังนี้ 

 - ตองสอนในภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนข้ันต่ําไมนอยกวา 18 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 - ตองเปนรายวิชาในหลักสูตรปกติ รายวิชาละ 3 หนวยกิต 

- กรณีท่ีภาระงานสอนไมถึงเกณฑในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งใหใชผลงานทางวิชาการ

ทดแทนภาระงานสอนในภาคการศึกษานั้นๆ ได โดยใหมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานวิชาการนั้นๆ เทียบเทา

กับช่ัวโมงการสอนท่ีขาดไป ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองเสร็จสมบูรณในภาคการศึกษานั้นๆ 

- กรณีอาจารยพนักงานเงินรายได/พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) ของคณะฯ (อาจารยประจํา

โครงการบริการการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) ตองมีภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรใดๆ ในโครงการฯ ท่ีสังกัด 

ในคณะศิลปศาสตร ไมนอยกวา 4 รายวิชาตอป  

 - กรณีรายวิชาใดนอยกวา 3 หนวยกิต ใหนับรวมกันได 

 - กรณีท่ีเปนการสอนรายวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน การคํานวณภาระงานรวมกันใหคิดสัดสวน

ตามท่ีสอนจริง 
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           หลักเกณฑการคิดคาภาระงานสอน ภาคผนวก 1 ทายประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑภาระงาน 

ข้ันต่ําและการเทียบเคียงสําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ คณะศิลปศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี              

22  สิงหาคม  2557  

ภารกิจท่ีเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนท่ีอาจารยตองปฏิบัติดังนี้ 

1. การประเมินผลการสอน  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยมีหนาท่ีตองประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้ง 

ซ่ึงผลการประเมินการสอนจะถูกนําไปใชประกอบในการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี การประเมินเพ่ือตอ

สัญญาจาง และในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2. การคุมสอบกลางภาค/ปลายภาค รายวิชาท่ีอาจารยรับผิดชอบ ท่ีดําเนินการโดยงานบริการ

การศึกษา คณะศิลปศาสตร มีคําสั่งแตงตั้งโดยคณบดี 

 

ตามระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2549 ขอ 4 “การสอบ” 

หมายความวา 

(1) การสอบไล หรือสอบกลางภาค ท่ีเปนกระบวนการการวัดผลดวยการสอบขอเขียน 

(2) การสอบเก็บคะแนน หรือการสอบในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการกําหนด และประกาศวัน เวลา สถานท่ี    

สอบอยางชัดเจนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันสอบ และมีการจัดผังท่ีนั่งสอบอยางเปนระบบ ใหถือวา

เปนสวนหนึ่งของการสอบไล หรือสอบกลางภาค 

(3) การวัดผลในลักษณะอ่ืนๆ เชน รายงาน การทดสอบในหองเรียน การฝกปฏิบัติเพ่ือเก็บคะแนน 

ประมาณ 1 เดือนกอนการจัดสอบกลางภาค หรือสอบปลายภาค งานบริการการศึกษาจะแจกแบบฟอรม 

จัดสอบใหอาจารยทุกทานกรอกขอมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

- วัน เวลา ท่ีจัดสอบตามตารางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- การจัดสอบเอง (กําหนดวัน เวลา ท่ีจัดสอบ) 

- วิชาท่ีไมมีการจัดสอบ 

- อาจารยผูออกขอสอบ 

- อาจารยผูคุมพิมพขอสอบ 

- อาจารยผูคุมสอบ 

- เอกสารท่ีสามารถนําเขาหองสอบได 

งานบริการการศึกษาจะนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําคําสั่งสอบไลประเภทตางๆ แจงใหอาจารยท้ังคณะ 

รับทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ในกรณีท่ีมีการจัดสอบตามตารางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบจะตองสง

ขอสอบท่ีพิมพเรียบรอยแลวใหงานบริการการศึกษา 5 วันทําการ กอนการจัดสอบ เพ่ือดําเนินการผลิตตอไป 

ท้ังนี้จะมีคําสั่งท่ีกําหนดวันสงขอสอบไวอยางชัดเจน ในวันผลิตขอสอบ อาจารยผูไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดูแล 

การจัดพิมพ/ผลิตขอสอบ ตองทําหนาท่ีกํากับดูแลใหเรียบรอย 

ภารกิจการคุมสอบนั้น อาจารยตองถือปฏิบัติตามคําสั่งคุมสอบของคณะศิลปศาสตร ท่ีระบุใหอาจารย

ท่ีมีชื่ออยูในคําสั่งมาปฏิบัติหนาท่ีตาม วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีระบุ อยางเครงครัด เม่ือไดรับคําสั่งควบคุม 
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การสอบแลว หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันสมควร ไมสามารถมาคุมสอบได อาจารยผูมีชื่อคุมสอบตองทําบันทึกถึง

คณบดี ผานหัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชา แจงเหตุผลการลาท่ีไมสามารถมาคุมสอบไดพรอมท้ังจัดหาอาจารย 

ผูคุมสอบแทน  

อาจารยผูควบคุมการสอบไล/สอบกลางภาค จะตองปฏิบัติหนาท่ีในการคุมสอบอยางเครงครัด  

ใหเปนไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องขอปฏิบัติในการคุมสอบ  

คณะศิลปศาสตรลงวันท่ี  9  สิงหาคม  2560 

          การไมมาปฏิบัติหนาท่ีคุมสอบตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมมี 

 บันทึกขออนุญาตการลาถึงคณบดี ผานผูบังคับบัญชาระดับตน (หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชา)   

 จะถือเปนการขาดราชการ ถามีบันทึกการลาตามระเบียบจะถือวาเปนการลาตามประเภทท่ีขอลา  

และงานบริการการศึกษาจะสงเอกสารการขาด/ลา ไปยังงานบุคคลเพ่ือบันทึกในทะเบียนประวัติตอไป 

(รายละเอียดเก่ียวกับขอปฏิบัติในการคุมสอบ เอกสารแนบหมายเลข 2-1) 

3. การวัดผลการศึกษา  

การวัดผลการศึกษามีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับการกําหนดของรายวิชานั้นๆ ซ่ึงอาจประกอบดวย 

- การเขียนรายงาน 

- การทําสารนิพนธ (เฉพาะรายวิชาระดับ 400 ข้ึนไป) 

- การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

- การคิดคะแนนเก็บจากการทํากิจกรรมตางๆ ในหองเรียน (การสอบกลางภาค) การสอบปลายภาค 

- การฝกงาน 

ระดับการวัดผลการศึกษา 

- ระดับ S (ผาน) ระดับ U (ไมผาน) การวัดผลวิธีนี้ หนวยกิตของรายวิชานั้นจะไมนํามาคํานวณคา

ระดับเฉลี่ย 

- คาระดับเปนเกรด ดังนี้ 

A  =  4.0 B บวก =  3.5  B  =  3.0 C บวก  =  2.5  C  =  2    

D บวก = 1.5 D  =  1.0  F  =  0 

- การบันทึกอักษร I (incomplete) ในระเบียนการวัดผลชั่วคราวกระทําไดในกรณีดังนี้ 

1. สารนิพนธ (สําหรับรายวิชาระดับ 400 ข้ึนไป) ท่ีเปดสอนในภาคปกติเทานั้น  

2. การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรยังไมครบถวน (เฉพาะภาคปกติเทานั้น การฝกงานภาคฤดูรอน

ทําไดกรณีท่ีไมสามารกระทําไดในภาคปกติ) 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไดอักษร I ในรายวิชาใด ผูสอนตองทําการวัดผลในรายวิชานั้น ภายใน 80 วัน 

นับแตวันปดภาคการศึกษา แตหากไมสามารถวัดผลการศึกษาอยางสมบูรณไดใหผูสอนกําหนดระดับวัดผล

การศึกษารายวิชานั้นจากคะแนนท่ีมีอยู  

           กรณีตอไปนี้ไมสามารถบันทึกอักษร I    

1. การขาดสอบไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. การสงรายงานประจําภาคลาชากวาท่ีกําหนดในรายวิชานั้นๆ 
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           ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบรายวิชาใด โดยมีเหตุสุดวิสัยใหดําเนินการดังนี้ 

1. นักศึกษา หรือผูแทนยื่นคํารอง พรอมหลักฐานตอผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือวินิจฉัยเบื้องตน 

2. ผูสอนนําผลการวินิจฉัยเสนอคณบดี (ผานหัวหนาสาขา/หัวหนาภาค) ภายใน 10 วันนับแตวันสอบ

ตามตารางสอบ เพ่ือขออนุมัติใหบันทึกอักษร W หรือใหมีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชานั้นๆ ตาม

ขอเสนอของผูสอน  

3. ถาคณบดีไมอนุมัติ ใหถือวาสวนท่ีขาดสอบนั้นมีคะแนนเปนศูนย (0) และถามีการวัดผลการศึกษา

ในรายวิชานั้นๆ ระหวางภาคการศึกษา ใหคิดคะแนนเทาท่ีมีและวัดระดับตามคะแนนท่ีไดจากคะแนนรวม

ท้ังหมด 

4. การสงผลสอบไล                

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 14/2559 เม่ือวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  

มีมติกําหนดวันสงผลสอบไลเปน 2 รอบ คือ รอบปกติ และรอบพิเศษ โดยนับจากวันสอบไลของแตละวิชาดังนี้ 

1. รอบปกต ิจําแนกตามจํานวนนักศึกษาของวิชานั้นๆ แบงเปน 4 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 - จํานวนนักศึกษา ไมเกิน  30  คน  สงภายใน  15  วัน 

รอบท่ี 2 - จํานวนนักศึกษา 31 - 200  คน  สงภายใน  30  วัน 

รอบท่ี 3 - จํานวนนักศึกษา 201 - 500 คน  สงภายใน  45  วัน 

รอบท่ี 4 - จํานวนนักศึกษา มากกวา 500  คน สงภายใน  60  วัน 

2. รอบพิเศษ สําหรับวิชาท่ีวัดผลโดยการทํารายงาน โครงงาน หรือฝกงาน (ระดับปริญญาตรี)  

โดยมีจํานวนวิชาไมเกิน 30% ของจํานวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา ท้ังนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรจะทําบันทึกแจงให

ผูสอนทราบ กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห 

 

หมายเหตุ  การสงผลการสอบปลายภาคไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะมีผลตอการเลื่อนข้ันเงินเดือน

อาจารยท้ังขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม อ.ก.ม. ครั้งท่ี 9/2546 หรือประกาศเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของ  

กองทรัพยากรมนุษย ฉบับป 2560  

อาจารยผูสงผลสอบลาชา ใหพิจารณางดการเลื่อนข้ันเงินเดือน ดังนี้ 

(ก) กรณีขาราชการ ไมไดรับพิจารณาเลื่อนข้ันตามรอบลาชา ดังนี้ 

- ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาท่ี 1 ใหมีผล ณ วันท่ี  1  เมษายน 

- ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาท่ี 2/ภาค 3 (ภาคฤดูรอน) ใหมีผล ณ วันท่ี  1  ตุลาคม 

 

(ข) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ผูสงผลสอบลาชา 2 - 3 ภาคการศึกษา ใหงดการเล่ือนคาจาง 

การสงคะแนนสอบปลายภาคในระบบออนไลน (รายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการสงผลสอบ 

และแนวปฏิบัติในการสงผลสอบระบบใหมท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2560 เอกสารหมายเลข 2-2) 
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ผูสอนเขาระบบกรอกเกรด ไดท่ี www.reg.tu.ac.th เม่ือเขาระบบแลวผูสอนเลือกเมนู “ภาระงาน

สอน” ซ่ึงจะปรากฏรายวิชาท่ีผูสอนสอนในภาคการศึกษานั้นๆ เม่ือกรอกเกรดเสร็จแลว กอนกดสง ผูสอนอาจ

กดบันทึก และพิมพออกมาเพ่ือตรวจทานคะแนน และ เกรด เพ่ือมิใหผิดพลาด เม่ือเรียบรอยแลวจึงกดสง 

ในกรณีท่ีมีผูสอนวิชาเดียวกันหลายกลุม และตองมีการตรวจทานความถูกตองของคะแนน และเกรด 

ผูสอนตองพิมพออกมา ดําเนินการตรวจทานความถูกตอง เม่ือเรียบรอยแลว จึงบันทึก และกดสงตอไป  

การแกไขเกรดและการศึกษาโดยไมผานวิชาพ้ืนความรู (เอกสารหมายเลข 2) 

ภายหลังจากการประกาศเกรดใหนักศึกษาทราบแลว หากผูสอนตรวจสอบภายหลัง หรือมีนักศึกษาทํา

คํารองเก่ียวกับเกรดท่ีไดรับ และผูสอนพบวาเกรดท่ีประกาศไปแลวนั้นมีบางสวนของขอมูลไมถูกตอง ซ่ึงทําให

เกรดของนักศึกษาผูนั้นคลาดเคลื่อน ผูสอนสามารถขออนุมัติแกไขเกรดใหนักศึกษาได ตามมติท่ีประชุมคณบดี 

ครั้งท่ี 1/2519 และการแกไขมติท่ีประชุมคณบดีเพ่ิมเติมครั้งท่ี 15/2525 หรือตามนโยบายอธิการบดี ลงวันท่ี 

23  มิถุนายน  2540 และลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2541 

 

ข้ันตอนการขอแกคะแนนสอบไล ของคณะศิลปศาสตร (เอกสารหมายเลข 2-3) 

1. อาจารยผูประสงคจะขอแกไขคะแนน ทําบันทึกถึงเสนอหัวหนาภาควิชา (ผานหัวหนาสาขาวิชาท่ี

สังกัด) หรือผูอํานวยการโครงการพิเศษ เพ่ือนําเขากรรมการประจําภาควิชา (สาขาวิชา)/โครงการพิเศษ 

พิจารณา โดยระบุรายละเอียดสาเหตุของการขอแกไขคะแนนจากเดิมอยางไร และเปลี่ยนเปนผลสอบอยางไร 

ใหชัดเจน พรอมแนบหลักฐานการขอแกไขคะแนน ดังนี้ 

- ขอสอบ และกระดาษคําตอบวิชาดังกลาว  

- รายงานทุกชุด รวมถึงคะแนนเก็บ/คะแนนสอบกลางภาค (ถามี)  

- เอกสารระบุวิธีการตัดเกรด 

2. หากภาควิชา (สาขาวิชา)/โครงการ พิจารณา และมีมติเห็นควรใหแกไขคะแนน/เกรด ตามท่ีผูสอน

เสนอมา หัวหนาภาค/ผูอํานวยการโครงการ ทําบันทึกถึงงานบริการการศึกษา (หัวหนางาน) ซ่ึงเจาหนาท่ี 

จะตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของเอกสารประกอบการขอแกไขคะแนน/เกรด 

3. เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาทําบันทึกถึงรองคณบดีฝายวิชาการเสนอเรื่องการขอแกไขคะแนน/

เกรด และเสนอคณบดีแตงตั้งกรรมการระดับคณะเพ่ือพิจารณาการขอแกไขคะแนน/เกรด  

4. เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาจัดทําบันทึกสรุปมติท่ีประชุม เวียนใหคณะกรรมการรับรองมติ 

5. เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาจัดทําบันทึกมติของคณะกรรมการเรื่องการขอแกไขคะแนน/เกรด 

เสนอคณบดีลงนาม และดําเนินการตอไป 
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2.  ภาระงานทางวิชาการ  

นอกจากภาระงานสอนตามท่ีกําหนดแลว อาจารยมีหนาท่ีตองผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือใชประกอบ

ในการพิจารณาประเมินเลื่อนคาจางประจําป การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง 

และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาจารยสามารถดูประเภทผลงานทางวิชาการเทียบเคียงใน 

ภาคผนวก 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการและการเทียบเคียงของคณะศิลปศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี  22  สิงหาคม  2557 ท้ังนี้ ผลงานวิชาการ

เทียบเคียงใน ภาคผนวก 3 ใชประกอบในการพิจารณาประเมินเล่ือนคาจางประจําปเทานั้น สวนการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การตอสัญญาจาง และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองเปนไปตาม

เกณฑภาระงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

3. ภาระงานอ่ืนๆ  

(1) การเปนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยคณะศิลปศาสตรทุกคนมีหนาท่ีเปน อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมี 

คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน มีหนาท่ีสอน และคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว 

ท้ังนี้สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้น 

มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

          นอกจากนี้ อาจารยในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามีหนาท่ีเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย ท้ังนี้จํานวน และคุณสมบัติของ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนไปตามท่ี 

สกอ.กําหนด 

           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร และ

พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ

การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

โดยจะเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได ยกเวน พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ ใหเปน

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน 

(เอกสารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558) 

 

(2) การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

อาจารยคณะศิลปศาสตรทุกคนมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองทํานอกเหนือจากภาระงานสอน และภาระงาน

ทางวิชาการ คือ การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) - (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education, TQF: HEd)  

เอกสาร มคอ. เปนแบบเอกสารการจัดเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบความโปรงใส และ

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเปนการประกัน
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คุณภาพผูเรียน ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติไดประกาศใชเอกสาร มคอ. ท่ีมีหมายเลข

กํากับตั้งแต 1 - 7 ดังนี้  

มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร อาจารยท่ีไดรับหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะตองมี

หนาท่ีในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผนควบคุมคุณภาพ การติดตาม และ

ประเมินผล 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือเคาโครงการสอน เปนขอมูลเก่ียวกับ

แนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง และเปนไปตามท่ี

วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษาอาจารยท่ีไดรับมอบหมายภาระงานสอนแลว

จะตองเตรียมการสอนโดยจัดทําเคาโครงการสอนสงใหงานบริการการศึกษาท่ี academic@arts.tu.ac.th  

กอนเปดภาคการศึกษา 

มคอ. 4 เฉพาะรายวิชาท่ีมีการฝกภาคสนาม (Field Experience Specification) เปนรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม ใหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษา

จะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา อาจารยท่ีเปนผูรับผิดชอบรายวิชาเหลานี้ จะตอง

เตรียมการสอนโดยทําเคาโครงการสอนสงใหงานบริการการศึกษาท่ี academic@arts.tu.ac.th กอนเปดภาค

การศึกษา 

มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (Course Report) อาจารยผูสอนตองรายงานผล 

การจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา ไปยัง Mail: academic@arts.tu.ac.th ประธานหลักสูตร และกรอก

เขาระบบ TQF ภายใน ๓๐ วนัหลังจากวันสิ้นภาคการศึกษา 

         มคอ. ๖  รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) อาจารย

ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ีมีการฝกงาน หรือออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา รายงานผลการดําเนินงาน

ของประสบการณภาคสนามของแตละรายวิชา ไปยัง Mail: academic@arts.tu.ac.th ประธานหลักสูตร และ

กรอกเขาระบบ TQF ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันสิ้นภาคการศึกษา  

         มคอ. ๗  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (Program Report) ผูประสานงานหลักสูตร

หรือผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตร ไปยังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาคการศึกษา (ท้ังนี้ตองกําหนดใหสอดคลองกับปฏิทินประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร) 

 

(3) การเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

การเปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาท่ัวไป และท่ีปรึกษานักศึกษาวิชาเอก เปนภารกิจสําคัญอีกภารกิจ

หนึ่งท่ีอาจารยคณะศิลปศาสตรตองปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ในแตละปการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา 

ในคณะศิลปศาสตรในระบบกลาง (Admissions) และรายชื่อผูสอบผานโครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัย คือ

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถ

ดีเดนในการกีฬา โครงการนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย โครงการนักศึกษาพิการ มายัง 
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คณะศิลปศาสตร งานบริการการศึกษาของคณะฯจะทําบันทึกถึงแตละสาขาวิชาขอใหสงรายชื่ออาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไปและอาจารยท่ีปรึกษาสาขาวิชาเอกมายังงานบริการการศึกษา ซ่ึงจะจัดอาจารยท่ีปรึกษาตามท่ี

สาขาวิชาเสนอมา 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยท่ีปรึกษาท่ีดูแลเฉพาะนักศึกษาท่ียังมิไดมีสาขาวิชาเอก

ตั้งแตแรกเขา คือ นักศึกษาสายศิลปรวม และนักศึกษาโครงการรับตรงประเภทตางๆ จากมหาวิทยาลัย  

เม่ือนักศึกษาสามารถเขาสาขาวิชาเอกไดแลว อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปก็จะสิ้นภารกิจดูแลนักศึกษากลุมนี้  

อาจารยท่ีปรึกษาวิชาเอก หมายถึง อาจารยท่ีดูแลเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีอาจารยสังกัด  

โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิชาเอกจะตองดูแล และใหคําปรึกษาเรื่องตางๆแกนักศึกษาในท่ีปรึกษาจนจบการศึกษา 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

1. ใหคําปรึกษา แนะนํานักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียนในแตละภาคการศึกษา 

และการวางแผนการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร 

2. ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับวิธีการเรียน ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  

เพ่ือมิใหผลคะแนนต่ํากระทบสถานภาพนักศึกษา 

3. ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตนมิใหขัดตอระเบียบ กฎขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

4. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความตระหนักในหนาท่ี 

ของนักศึกษา 

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือนักศึกษา กรณีนักศึกษามีปญหาซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียน 

ปญหาการปรับตัว รวมถึงปญหาสวนตัวท่ีจะมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา 

เนื่องจากอาจารยท่ีปรึกษาท้ังท่ีปรึกษาท่ัวไป และท่ีปรึกษาวิชาเอกมีบทบาทสําคัญตอชีวิตการเรียน 

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาจึงมีความจําเปนอยางย่ิง

และถือเปนหนาท่ี ท่ีจะตองเขารวมในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยฝายวิชาการรวมกับฝายการนักศึกษาของคณะฯ

กอนการเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ของทุกๆป เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักประวัติความเปนมาของคณะ รูจักผูบริหาร

คณะฯ หัวหนาภาค/สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป ในการปฐมนิเทศผูบริหารคณะ (คณบดี หรือผูท่ีคณบดี

มอบหมาย) จะชี้แจงใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบการลงทะเบียนเรียน ขอกําหนด กฎเกณฑ และ

ระเบียบตางๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ไดรับทราบวิธีการ และข้ันตอนการรับบริการตางๆ จากคณะ 

สถานท่ีติดตอสอบถามกรณีนักศึกษามีปญหาตางๆ ตลอดจนตอบคําถามตางๆท่ีนักศึกษาตองการทราบ 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปจึงมีความจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับขอมูลเหลานี้ เพ่ือจะไดใหคําปรึกษาแกนักศึกษาได

อยางถูกตอง โดยเฉพาะนักศึกษาท่ียังไมสามารถเขาสาขาวิชาใดๆ ได 
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(4) การจัดทําโครงการ 

โครงการ หมายถึง การวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีเปนระบบ ประกอบดวยกิจกรรมยอยหลาย 

กิจกรรมท่ีตองอาศัยทรัพยากรในการดําเนินงาน ท้ังทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และพันธะกิจของ

คณะศิลปศาสตร มีเวลาท่ีเริ่มตน และสิ้นสุดอยางชัดเจน มีแนวทางในการจัดทําโครงการ และงบประมาณ 

ท่ีเหมาะสม  

         การจัดทําโครงการเปนภาระงานท่ีอาจารยจะไดรับมอบหมายจากสาขาวิชา หรือคณะศิลปศาสตร  

ซ่ึงอาจเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตร โครงการท่ีเก่ียวของกับภารกิจอ่ืนๆ ของ

สาขาวิชา หรือคณะศิลปศาสตร เชน โครงการทางวิชาการ โครงการบริการวิชาการแกสังคม โครงการดาน

ศิลปวัฒนธรรม โครงการท่ีเก่ียวของกับกิจการนักศึกษา เปนตน  

       โครงการแตละโครงการท่ีสาขาวิชาเสนอ ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศิลปศาสตร หรือ

รายวิชาในหลักสูตร และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวยงบอุดหนุนการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบรายไดคณะศิลปศาสตร และอ่ืนๆ   

        กิจกรรมท่ีตองจัดเปนโครงการ คือ การประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ภายใน/ภายนอก) 

โครงการท่ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมีกระบวนการการจัดงาน และมีคาใชจาย 

แตละโครงการตองมีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโครงการซ่ึงจะเปนผูเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติการ

จัดและงบประมาณในการดําเนินงาน (รายละเอียดเก่ียวกับการจัดโครงการ และวิธีการเขียนโครงการ เอกสาร

แนบหมายเลข 3) 

        กิจกรรมท่ีไมมีลักษณะเปนกระบวนการจัดการ แตเปนการของบประมาณเพ่ือใชจายเฉพาะเรื่อง เชน 

- ทุนการไปเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 

- การนิเทศการฝกงาน 

- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

- การปรับปรุงตํารา website และ software 

- การซ้ือตํารา หนังสือ แบบทดสอบ วารสาร และสื่อการเรียนการสอน 

- การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน 

- คาถายเอกสารและเขาเลม 

          ในการเสนอของบประมาณเพ่ือใชในกิจกรรมดังกลาวขางตน ผูรับผิดชอบไมตองเขียนโครงการ  

แตสามารถทําบันทึกถึงคณบดีหรือรองคณบดีท่ีไดรับมอบอํานาจเพ่ือดําเนินการขออนุมัติการจัดซ้ือ พรอมแนบ

ใบเสนอราคาไปยังงานพัสดุ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางไดทันที ท้ังนี้สําหรับการขออนุมัติทุนเพ่ือไป

เขารวมสัมมนาทางวิชาการ ใหทําบันทึกถึงคณบดีหรือรองคณบดีท่ีไดรับมอบอํานาจ พรอมแนบเอกสารการ

ตอบรับเขารวมสัมมนาและคาธรรมเนียมไปยังงานงบประมาณ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติตอไป 
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(5) การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา หรือ Quality Assurance หมายถึง การทํากิจกรรม หรือการปฏิบัติ

ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุณคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality Audition) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ซ่ึงทําใหผูมีสวนไดสวนเสียมี

ความม่ันใจในคุณภาพของของหลักสูตรตามมาตรฐานของดัชนีชี้วัดของแตละหลักสูตร ระบบ และกระบวนการ

ผลิต และผลลัพธของการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ระบบ คือ การประกันคุณภาพ

ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  

ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนระบบ และกลไกในการพัฒนา ติตาม ตรวจสอบ และประเมิน

การทํางานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย

สถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด หนวยงานจะตองมีการดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

อยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปดเผยตอสาธารณะชน อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

     การประกันคุณภาพภายนอกเปนระบบการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง

นอง 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป 

  อาจารยในแตละสาขาวิชาจะตองมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดัชนีชี้วัดท่ีกําหนดในแตละหลักสูตร (รายละเอียดเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหมายเลข 4) 

 

(6) การมีสวนรวมในภาระงานดานอ่ืนๆ 

นอกจากภาระงานดานการเรียนการสอน ภาระงานทางวิชาการ และภาระงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

การเรียนการสอนแลว อาจารยคณะศิลปศาสตรมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบในการเปนกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขา ตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีความสําคัญกับการประเมินทดลองปฏิบัติ

หนาท่ี การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และการประเมินเพ่ือเลื่อนคาจางประจําป 
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การประเมินการปฏิบัติหนาที่อาจารยคณะศิลปศาสตร 
 

 เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เริ่มปฏิบัติหนาท่ี จะมีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

2. การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง 

3. การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเลื่อนคาจางประจําป 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี 
การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีมีชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

 ครั้งท่ี 1 ระหวาง 4 - 6 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 

 ครั้งท่ี 2 ระหวาง 10 - 12 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 

การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี ครั้งท่ี 2 ตองมีเวลาทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

โดยใหนับระยะเวลาท่ีทําการสอนในภาคหนึ่งภาคใด หรือ 2 ภาครวมกันได และมีระยะเวลาประเมินท้ัง 2 ครั้ง 

รวมกันไมเกิน 1 ป ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูขอรับการประเมินมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกิน 

1 ป คณะฯ จะขยายระยะเวลาการประเมิน โดยขออนุมัติตออธิการบดีเปนการเฉพาะรายลวงหนากอนครบ

กําหนด 1 ป  

 

ข้ันตอนการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

 กอนครบกําหนดระยะเวลาประเมิน หมวดบุคคล จะสงหลักเกณฑ และเอกสารการประเมิน โดยยื่นคํา

ขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน กอนครบกําหนดประเมิน ครั้งท่ี 1  

และครั้งท่ี 2 โดยจะตองสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. แบบประเมิน 

2. แผนการปฏิบัติงาน 

3. แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

4. รายงานผลการสอน (ถามี) 

5. งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

6. รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางานบริหาร หรืองานอ่ืนๆ  

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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การประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีหนวยงานกําหนด 

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติหนาท่ี 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสอน 

4. ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

5. ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ดานการบริหาร หรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 ท้ังนี้ จะตองไดคะแนนเฉลี่ยของทุกองคประกอบของเกณฑการประเมินไมนอยกวา 3 ใน 5 จึงจะถือวา

ผานเกณฑการประเมิน หากผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย คณะฯ จะเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

เอกสารหมายเลข 

 

2. การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง 
สัญญาจางปฏิบัติงานมีชวงระยะเวลาของอายุสัญญาดังตอไปนี ้

1. สัญญาท่ีหนึ่งมีกําหนดเวลาสองป (คณะฯ จะดําเนินการจัดทําสัญญาจาง เม่ือไดรับคําสั่งจางจาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 2. สัญญาท่ีสองมีกําหนดเวลาสามป  

 3. สัญญาท่ีสามมีกําหนดเวลาหาป  

 4. สัญญาท่ีสี่ใหอยูปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ 

 การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงาน ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทุกสัญญา เริ่มตั้งแตวันท่ี

มหาวิทยาลัยมีคําสั่งจาง (วันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) 

 

ข้ันตอนการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  

 กอนครบกําหนดระยะเวลาจางตามสัญญาไมนอยกวา 6 เดือน หมวดบุคคล จะสงหลักเกณฑ  

และวิธีการในการประเมินใหพิจารณา หากประสงคจะตอสัญญาจาง โดยยื่นคําขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญา

จางลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา โดยจะตองสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา

ดังนี้ 

1. แบบประเมิน 

2. แผนการปฏิบัติงาน 

3. แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

4. รายงานผลการสอน (ถามี) 

5. งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

6. รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางานบริหาร หรืองานอ่ืนๆ  

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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การตอสัญญาจาง จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีหนวยงานกําหนด 

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติหนาท่ี 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสอน 

(ตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 4 ใน 5) 

4. ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

(ตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3 ใน 5 ในการตอสัญญาครั้งแรก และไมนอยกวา 4 ใน 5 ในการ

ตอสัญญาครั้งตอๆ ไป) 

5. ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการ

บริหาร หรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(ตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3 ใน 5) 

(รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีและการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง เอกสารหมายเลข 5) 

ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และไมสมควรไดรับการจาง คณะฯ จะเสนอเรื่องไปยัง

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

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

 

ระเบียบ/ประกาศ เก่ียวกับการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

และการประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

ประกาศ ณ วันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ. 2558 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

และการประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลือ่นคาจางประจําป 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาจางประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

เปนการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากองคประกอบของ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และองคประกอบอ่ืนๆ 

 

รอบระยะของผลงานประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

 1. รอบท่ี 1 ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม โดยใชภาระงานสอนภาคการศึกษาท่ี 1  

เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ท้ังนี้ รวมผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

(เฉพาะวิชาท่ีมีการเรียนการสอน) หรือการไปเสนอผลงานทางวิชาการในภาคการศึกษานั้นๆ และผลงานท่ีได

ปฏิบัติ ไดแก กรรมการมีวาระ กรรมการเฉพาะกิจท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 

ธันวาคม    

 2. รอบท่ี 2 ณ วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน โดยใชภาระงานสอนภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน

มกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ท้ังนี้ รวมผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

(เฉพาะวิชาท่ีมีการเรียนการสอน) หรือการไปเสนอผลงานทางวิชาการในภาคการศึกษานั้นๆ และผลงานท่ีได

ปฏิบัติ ไดแก กรรมการมีวาระ กรรมการเฉพาะกิจท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

3. ภาระงานวิชาการ นอกเหนือจากภาระงานวิชาการขางตนจะคิดภาระงานในรอบ 1 ป 
 

การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จะเลื่อน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป โดยเลื่อนไดไมเกินข้ัน

สูงสุดของอัตราคาจางตามบัญชีคาจางสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง และเลื่อนไดไมเกินวงเงินท่ีแตละ

หนวยงานไดรับจัดสรรในการเลื่อนคาจาง  

(รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑการเลื่อนคาจาง เอกสารหมายเลข 6) 
 

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

ขอบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลือ่นคาจางประจําป

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง  ภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและการ

เทียบเคียง พ.ศ. 2555 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑภาระงานข้ันต่ําและการเทียบเคียงสําหรับบุคลากร

ประเภทวิชาการ คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางพนักงานงาน

มหาวิทยาลัย 
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ความกาวหนาในอาชีพของอาจารยคณะศิลปศาสตร 
 

 ความกาวหนาในอาชีพของอาจารยคณะศิลปศาสตร สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะดังนี้ 

1. การปรับวุฒิการศึกษากรณีสําเร็จการศึกษาท้ังใน และตางประเทศ  

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร มีทุนสนับสนุนการศึกษาดังกลาว 

2. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศ (ลาปลอดการสอน) 

3. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

1. การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑดังน้ี 
 1. มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือตามความตองการของหนวยงานหรือไม 

 2. หลักสูตรท่ีใชเวลาราชการศึกษาจะตองไดรับอนุญาตใหลาศึกษาจากอธิการบดีกอนจึงจะไปศึกษาได 

 3. หลักสูตรท่ีศึกษานอกเวลาราชการ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนการไป

ศึกษา 

 

วันท่ีมีผลในการปรับวุฒิกรณีท่ีขอลาศึกษา 

 1. กรณีท่ีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวกลับ ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันท่ีมารายงานตัวกลับเขา

ปฏิบัติหนาท่ี 

 2. กรณีท่ีรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไดไมกอน

วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

 3. หากเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเกินกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันรายงานตัวกลับ หรือนับตั้งแตวันท่ี

สําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันท่ีงานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย รับเรื่อง 

ยกเวน กรณีมีเหตุผลความจําเปนท่ีเก่ียวกับหลักฐาน ใหขยายไดอีกไมเกิน 30 วัน 

 4. กรณีท่ีไปศึกษาตอในหลักสูตรท่ีใชเวลาราชการเรียน แตมิไดขออนุญาตลาศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม

ปรับวุฒิให 

 

กรณีท่ีศึกษานอกเวลาราชการ 

 1. กรณีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนระหวางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหปรับวุฒิไดตั้งแตวันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

 2. กรณียื่นเรื่องปรับวุฒิ เกินกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา จะปรับวุฒิไดไมกอน

วันท่ีงานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย รับเรื่อง 

อาจารยคณะศิลปศาสตรท่ีประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือดุษฎีบัณฑิต สามารถขอ

ทุนการศึกษาจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี ท้ังนี้ตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก

ภาควิชา/สาขาวิชาท่ีสังกัด (รายละเอียดเก่ียวกับทุนประเภทตางๆ เอกสารหมายเลข 7) 
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2. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศ (ลาปลอดการสอน) 
 การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เปนการเปดโอกาสใหอาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจํา

ติดตอกัน มีโอกาสขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศ โดยไมไดรับเงินเดือน หรือ

คาตอบแทนใดจากหนวยงานภายนอก ยกเวน เงินอุดหนุนการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

ตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงมิใชการศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา (รายละเอียดเก่ียวกับการไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศ เอกสารแนบหมายเลข 8) 

 

3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีความสําคัญ และเก่ียวของการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และเปนการรักษาไวซ่ึง

มาตรฐาน และคุณภาพในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

 

หลักเกณฑในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองมีชั่วโมงสอนประจํารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ

มีผลประเมินการสอน (เอกสารแนบหมายเลข  9) และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานดังนี้  

ผูชวยศาสตราจารย 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 

- วุฒิปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป 

- วุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา 1 ป 

รองศาสตราจารย ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมนอยกวา 2 ป 

ศาสตราจารย ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงรองศาสตราจารยไมนอยกวา 2 ป 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองเสนอผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข  10) ท่ีไม

เปนสวนหนึ่งสวนใดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ และตองไมเปนผลงานท่ีผิด

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 11) ดังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย 

1. กรณีท่ัวไป 

1.1 ผลงานวิจัย อยางนอย 2 เรื่อง มีคุณภาพดีข้ึนไป หรือ 

1.2 ผลงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป  

และงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป หรือ  

1.3 ผลงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป  

และผลงานวิชาการรับใชสังคม อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป หรือ 
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1.4 ผลงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป  

และตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป 

 2. กรณีสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

ใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานทางวิชาการรับใชสังคม หรือบทความทางวิชาการ  

ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป แทนผลงานวิจัย ในขอ 1.2 1.3 และ 1.4 ได 

 

 รองศาสตราจารย 

1. กรณีท่ัวไป 

1.1 วิธีท่ี 1 

1.1.1 ตํารา หรือหนังสือ ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป อยางนอย 1 เรื่อง และ 

1.1.2 ผลงานวิจัย อยางนอย 2 เรื่อง หรือ 

1.1.3 ผลงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม  อยางนอย 1 เรื่อง  

1.2 วิธีท่ี 2 

1.2.1 ผลงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนไป อยางนอย 2 เรื่อง และคุณภาพดีข้ึนไป อยางนอย 1 เรื่อง 

หรือ 

1.2.2 ผลงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนไป อยางนอย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป อยางนอย 1 เรื่อง  

 2. กรณีสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

ใชตํารา หรือหนังสือ ท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนไป อยางนอย 2 เรื่อง และคุณภาพดีข้ึนไปอยางนอย 1 เรื่อง 

 

ศาสตราจารย 

1. กรณีท่ัวไป 

1.1 วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไป ดังตอไปนี้ 

1.1.1 ตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 1 เรื่อง และ 

1.1.2 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

อยางนอย 5 เรื่อง หรือ 

1.1.3 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และ    

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม 

รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง แตท้ังนี้ ตองมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยู

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 

1.2 วิธีท่ี 2 เสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพดีเดน ดังตอไปนี้ 

1.2.1 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

อยางนอย 5 เรื่อง หรือ 
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1.2.2 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และ    

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม 

รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง แตท้ังนี้ ตองมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยู

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 

 2. กรณีสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

 2.1 วิธีท่ี 1 เสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนไป ดังตอไปนี้ 

2.1.1 ตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 2 เรื่อง และ 

2.2.2 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

หรือในฐานขอมูล TCI กลุม 1 อยางนอย 2 เรื่อง หรือ 

2.2.3 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

หรือในฐานขอมูล TCI กลุม 1 อยางนอย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ

ใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 2 เรื่อง 

 2.2 วิธีท่ี 2 เสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพดีเดน ดังตอไปนี้ 

 2.2.1 ตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 3 เรื่อง หรือ 

 2.2.2 ตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานทาง

วิชาการรับใชสังคม อยางนอย 2 เรื่อง หรือ 

 2.2.3 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ 

ในฐานขอมูล TCI กลุม 1 อยางนอย 3 เรื่อง หรือ 

 2.2.4 ผลงานวิจัย ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ 

ในฐานขอมูล TCI กลุม 1 อยางนอย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานทางวิชาการ 

รับใชสังคม อยางนอย 2 เรื่อง 
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การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการสายวิชาการ ใหเปนไปตามประกาศ กพอ. 

(คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท้ังท่ีเปลี่ยนสถานภาพ และท่ีเปน

พนักงานตั้งแตแรกเขา สามารถเลือกใชเกณฑตามประกาศของ กพอ. หรือเกณฑตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 

ประกาศ/ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนับ

เวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงวิชาการ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการสอนสําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 วาดวย คําจํากัดความ รูปแบบ 

การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2561 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 วาดวยการแบบคําขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ วิธีการ และข้ันตอนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2561 วาดวยการกําหนดสาขาวิชา

สําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอน

ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา ซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี  

29  ตุลาคม  2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2561  

7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

พ.ศ. 2561 

8. ตารางหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

งานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย 2561 
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ประเภทการลา และสิทธิการลา 

  

การลา และสิทธิการลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ อํานาจ

พิจารณาอนุญาตการลา และการไดรับคาจางระหวางลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ประกาศ ณ วันท่ี  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 กําหนดประเภทการลา สิทธิการลาไวดังตอไปนี้ 

 

ประเภทการลา สิทธิการลา 

ลาปวย  60 วันทําการ 

ลากิจ  45 วันทําการ (ปงบประมาณแรกไมเกิน 15 วันทําการ) 

ลาพักผอน 10 วันทําการ 

- กรณีอายุงานไมเกิน 10 ป มีสิทธิสะสมไดไมเกิน 10 วัน 

รวมปปจจุบัน เทากับ 20 วัน 

- กรณีอายุงานเกิน 10 ป มีสิทธิสะสมไดไมเกิน 20 วัน 

รวมปงบประมาณปจจุบัน เทากับ 30 วัน 

ลาคลอดบุตร ไมเกิน 90 วันปฏิทิน 

ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากลาคลอด 150 วันทําการ (โดยไมไดรับคาจาง) 

ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 120 วันปฏิทิน 

ลาเขารับการตรวจเลือก / เขารับการเตรียมพล ตามหมายเรียก 

ลาไปปฏิบัติธรรม (เฉพาะสตรี) 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 
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การใชงานระบบการลาออนไลน 
 

การใชงานระบบการลาออนไลนสามารถเขาใชงานไดท่ีเว็บไซต

http://hrfs.person.tu.ac.th:8080/ThaiCom-TU/ ตามประเภทการลา และอํานาจในการอนุมัติการลา 

ดังนี้ 
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1. การใชงานระบบการลาออนไลน ใชในกรณีการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาคลอดบุตร  

และกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หมวด 1 บทท่ัวไป ขอ 9 (ยกเวน กรณีการลาปวย สามารถลายอนหลังไดหลังจากท่ีกลับมาปฏิบัติหนาท่ี)  

 2. การลาแตละครั้งผูใตบังคับบัญชาตองแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรับทราบการลาดวยเสมอ  
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 3. อํานาจในการพิจารณาการลาตองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตคือ 

ผูบริหาร และตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการลา เชน อาจารย (ลาออนไลน)  หัวหนาภาควิชา (รับทราบ  

การลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน)  รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป (อนุญาต การลาปวย  

ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน)  

 4. การลากิจสวนตัว (ไปตางประเทศ) ลาพักผอน (ไปตางประเทศ) และการขออนุญาต 

ไปตางประเทศโดยใชวันลา ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี หรือผูรับมอบ

อํานาจในการอนุญาต และจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตกอนจึงจะเดินทางได  

(การลาของอาจารย สายวิชาการ เม่ือมีการลาผานระบบการลาออนไลน เชน การลาไปตางประเทศ)  

 5. การลาไปราชการ ประชุม สัมมนา ดูงาน ท้ังในประเทศ และตางประเทศไมสามารถลาในระบบการ

ลาออนไลนได อาจารยตองลาในแบบฟอรมเทานั้น เนื่องจากการลาไปราชการสวนใหญจะเก่ียวกับเรื่องของ

งบประมาณ คือ อาจารยของบประมาณไปราชการ เขารวมประชุม/สัมมนา หรือเสนอบทความ ซ่ึงมีข้ันตอน

การดําเนินการหลายข้ันตอนตลอดจนถึงการขออนุญาตลาไปราชการตางประเทศ ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

คือ อธิการบดี 

5.1 ลาไปราชการในประเทศ (ใชแบบฟอรม) 5.2 ลาไปราชการตางประเทศ (ใชแบบฟอรม) 

อาจารยผูลา อาจารยผูลา 

  

หัวหนาภาควิชา หัวหนาภาควิชา 

  

รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป (อนุมัติ) รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป (อนุญาต) 

  

 อธิการบดี (อนุมัติ) 

 

สรุป อํานาจในการพิจารณาการลาตองเปนผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
 อาจารยผูลา   

    

 หัวหนาภาควิชา  รับทราบ ใบลาทุกประเภท แตไมสามารถพิจารณา

อนุญาตในใบลาประเภทน้ันได 

    

กรณีการลาออนไลน รองคณบดฝีายบริหารท่ัวไป  - อนุญาต การลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว  

ลาพักผอน 

   - อนุญาต การลากิจ (ไปตางประเทศ)  

ลาพักผอน (ไปตางประเทศ) 
   - รับทราบ การขออนุญาตไปตางประเทศโดยใชวันลา 

 ผูชวยอธิการบดฝีายทรัพยากรมนุษย  อนุญาต การขออนุญาตไปตางประเทศโดยใชวันลา 
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กรณีการลาไปราชการ 1. ในประเทศ  
 

อาจารยผูลา  หัวหนาภาควิชา  รองคณบดฝีายบริหารท่ัวไป 

(อนุมัติ) 

(ใชแบบฟอรม) 2. ตางประเทศ  
 

อาจารยผูลา  หัวหนาภาควิชา  รองคณบดฝีายบริหารท่ัวไป 

(อนุญาต) 

      อธิการบดี  

(อนุมัติ) 

 

หมายเหตุ 

 - กรณีการลาออนไลน หลังจากท่ีเดินทางไปตางประเทศมาแลว ตองทําหนังสือชี้แจงมหาวิทยาลัย

ยอนหลัง  

 - กรณีการลาออนไลนไปตางประเทศจะตองดําเนินการลาลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ 

โดยมีการข้ันตอนดังนี้ 

 -- อาจารยเขาระบบลาออนไลน 

 -- หัวหนาภาควิชาจะเปนผูรับทราบ การลาพักผอนไปตางประเทศ และการขออนุญาตไปตางประเทศ

โดยใชวันลา  

 -- รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป จะเปนผูอนุญาต การลาพักผอนไปตางประเทศ และจะรับทราบการขอ

อนุญาตไปตางประเทศโดยใชวันลา 

 -- ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรมนุษย จะเปนผูอนุญาตการขออนุญาตไปตางประเทศโดยใชวันลา 
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สวัสดิการ 
 

คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดสวัสดิการ และคาตอบแทนประเภทตางๆ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 

กองทุนประกันสังคม 

 การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ  

เพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร 

ชราภาพ และวางงาน เพ่ือใหไดรับการรักษาพยาบาล และมีรายไดอยางตอเนื่อง โดยการจายเงินสมทบของ

นายจาง และลูกจาง จะคํานวณจากคาจางท่ีลูกจางไดรับในอัตรารอยละ 5 ซ่ึงฐานคาจางท่ีจะนํามาคํานวณ

สูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท (ไมเกินเดือนละ 750 บาท) เพ่ือนําสงเงินเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน 

ท้ังนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมดวยอีกสวนหนึ่ง 

 

สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตนจะไดรับ 

 1. กรณีเจ็บปวย 

 ไดรับการรักษาพยาบาล โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เม่ือเขารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตร

รับรองสิทธิฯ หรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น และกรณีท่ีตองหยุดพักตามคําสั่งแพทย หากหมดสิทธิ

ไดรับคาจางจากนายจางในวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานแลว จะไดรับเงินทดแทน 

การขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจาง แตไมเกิน 90 วันตอครั้ง และไมเกิน 180 วันตอป เวนแต ปวยดวยโรค

เรื้อรัง จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ไมเกิน 365 วัน 

 

กรณีปวยดวยโรคเรื้อรัง เม่ือเสียชีวิตจะไดรับคาทําศพ และเงินสงเคราะหกรณีตายเชนเดียวกับกรณีตาย 

 

การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืน และผูประกันตนไดทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน 

สามารถเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคมในอัตราท่ีกําหนด ดังนี้ 

 1.1 เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

 ไมวากรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถขอรับคาบริการทางการแพทยคืนได 

โดยไมจํากัดจํานวนครั้งตามรายละเอียด ดังนี้ 

 กรณีผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 

 กรณีผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน  

ภายในระยะเวลา ไมเกิน 72 ชั่วโมง ยกเวน คาหอง และคาอาหาร เบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท 

 1.2 เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 

 ไมวากรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถเบิกไดดังนี้ 
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 กรณีผูปวยนอก 

  สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาท 

  สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริงเกิน 1,000 บาท ได หากมีการตรวจรักษาตาม

รายการในประกาศฯ ดังนี้ 

   การใหเลือด หรือสวนประกอบของเลือด  

   การฉีดสารตอตานพิษจากเชื้อบาดทะยัก 

   การฉีดวัคซีน หรือเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา (เฉพาะเข็มแรก) 

   การตรวจอัลตราซาวดกรณีท่ีมีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในชองทอง 

   การตรวจดวยดวย CT-SCAN หรือ MRI จายตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

   การขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอด หรือตกเลือดจากการแทงบุตร  

   คาฟนคืนชีพ 

   กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในหองสังเกตอาการ ตั้งแต 3 ชั่วโมงข้ึนไป 

 กรณีผูปวยใน 

  คารักษาพยาบาล กรณีท่ีไมไดรักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 2,000 บาท 

  คาหอง และคาอาหาร เบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท 

  คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล กรณีท่ีรักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 4,500 บาท 

  กรณีท่ีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ เบิกไดไมเกินครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท ตามระยะเวลา

การผาตัด 

  คาฟนคืนชีพรวมคายา และอุปกรณ เบิกไดไมเกิน 4,000 บาท 

  คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และหรือเอกซเรย เบิกไดไมเกินรายละ 1,000 บาท 

  กรณีมีความจําเปนตองตรวจวินิจฉัยพิเศษ ไดแก การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจหัวใจดวย

คลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตราซาวด 

  การสวนเสนเลือดหัวใจ และเอกซเรย การสองกลอง การตรวจดวยการฉีดสี การตรวจดวย  

CT-SCAN หรือ MRI จายตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 1.3 กรณีทันตกรรม 

  กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคุด 

 ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนในอัตราไมเกิน  

900 บาทตอป 

 ในกรณีท่ีผูประกันตนเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลท่ีทําความตกลงกับสํานักงาน  

ใหผูประกันตนจายคาบริการทางการแพทยใหกับสถานพยาบาลเฉพาะท่ีนอกเหนือจากอัตราท่ีกําหนดในวรรค

หนึ่ง 
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  กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดบางสวน จะไดรับคาบริการทางการแพทย และคาฟนเทียม เทาท่ี

จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีใสฟนเทียม ดังนี้ 

  1 - 5 ซ่ี เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน ไมเกิน 1,300 บาท 

  มากกวา 5 ซ่ี เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน ไมเกิน 1,500 บาท 

  กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดท้ังปาก เบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ป  

นับแตวันท่ีใสฟนเทียมตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ฟนเทียมชนิดถอดไดท้ังปากบน หรือลาง เทาท่ีจายจริงไมเกิน 2,400 บาท 

  ฟนเทียมชนิดถอดไดท้ังปากบน และลาง เทาท่ีจายจริงไมเกิน 4,400 บาท 

 2. กรณีคลอดบุตร ไดรับคาคลอดบุตรโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยมีสิทธิ ดังนี้ 

  ผูประกันตนหญิง สามารถคลอดบุตรท่ีสถานพยาบาลใดก็ได แลวนําสําเนาสูติบัตรของบุตร  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มาเบิกเงินท่ีสํานักงานประกันสังคม จะไดรับเงินคาคลอดบุตรเหมาจาย  

จํานวน 13,000 บาท และยังจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรอีก ในอัตรารอยละ 50  

ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน (เงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเบิกไดไมเกิน 2 ครั้ง) 

  ผูประกันตนชาย ท่ีมีภริยาจดทะเบียนสมรส หรือหญิงท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยา แตมิไดจด

ทะเบียนสมรส สามารถเบิกคาคลอดบุตรได โดยนําสําเนาสูติบัตรของบุตร สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือ

หนังสือรับรองกรณีไมมีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผูประกันตนไมไดจดทะเบียนสมรสกับภริยา) มาเบิกเงินท่ี

สํานักงานประกันสังคม จะไดรับเฉพาะเงินคาคลอดบุตรเหมาจาย จํานวน 13,000 บาท 

 3. กรณีทุพพลภาพ 

 เงินทดแทนการขาดรายได 

 3.1 กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียไมรุนแรง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ดังนี้ 

  ไมอาจประกอบงานตามปกติ และงานอ่ืนได ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา 

รอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถประกอบการงานไดไมเกิน 180 วัน 

  ไมอาจประกอบงานตามปกติ และรายไดลดลงจากเดิมใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 

ในสวนท่ีลดลง แตไมเกินรอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ไมเกิน 180 เดือน 

 3.2 กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรง ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 

ของคาจางรายวันตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต 

 คาบริการทางการแพทย  

 สถานพยาบาลของรัฐ 

  กรณีผูปวยนอก ไดรับคาบริการทางการแพทย เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 

  กรณีผูปวยใน เขารับบริการทางการแพทยโดยไมเสียคาใชจาย เนื่องจากสถานพยาบาลจะเปนผู

เบิกจากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง 

 สถานพยาบาลเอกชน 

  กรณีผูปวยนอก ไดรับคาบริการทางการแพทย เทาท่ีจายจริง ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 
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  กรณีผูปวยใน ไดรับคาบริการทางการแพทย เทาท่ีจายจริงไมเกินเดือนละ 4,000 บาท 

  คารถพยาบาล หรือ คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ กรณีเขารับบริการทางการแพทย เหมาจาย 

ไมเกินเดือนละ 500 บาท 

  ไดรับคาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพทางรางกาย จิตใจ และอาชีพ 

ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑอัตราคาฟนฟูของผูทุพพลภาพ 

  ผูประกันตนท่ีทุพพลภาพเสียชีวิต และไดรับคาทําศพ และเงินสงเคราะหกรณีตายเชนเดียวกับ

กรณีตาย 

 4. กรณีตาย 

 ไดรับคาทําศพ 40,000 บาท และไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย ดังนี้ 

  จายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 120 เดือน จะไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 

50 ของคาจางเฉลี่ย 4 เดือน  

  จายเงินสมทบตั้งแต 120 เดือนข้ึนไป จะไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย 

12 เดือน 

 5. กรณีสงเคราะหบุตร 

 ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 400 บาทตอบุตรหนึ่งคน สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย  

ซ่ึงมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ คราวละไมเกิน 3 คน 

 6. กรณีชราภาพ 

 เงินบํานาญชราภาพ 

  กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ป) ไดรับเงินบํานาญชราภาพ ในอัตรารอยละ 20  

ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ กอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 

  กรณีจายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน (15 ปข้ึนไป) ใหปรับเพ่ิมอัตราเงินบํานาญชราภาพ  

ตามขอ 1 ข้ึนอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน 

สูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพ 

= คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณดวย 20% (+ จํานวน % ท่ีเพ่ิมใหอีกปละ 1.5%) 

 เงินบําเหน็จชราภาพ 

  กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบเฉพาะ

สวนของผูประกันตนเพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร และชราภาพ 

  กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบ  

ท่ีผูประกันตน และนายจางจายสมทบ เพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร และชราภาพ 

พรอมผลประโยชนตอบแทนตามท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 

  กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตาย ภายใน 60 เดือน นับแตเดือนท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

บํานาญชราภาพ จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนท่ีไดรับคราว

สุดทายกอนถึงแกความตาย 
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สูตรคํานวณเงินบําเหน็จชราภาพ 

กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 1 - 11 เดือน  

= เงินสมทบของผูประกันตนฝายเดียว 

กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 - 179 เดือน  

= สมทบของผูประกันตน + เงินสมทบของนายจาง + ผลประโยชนตอบแทน 

 

   เงินบํานาญชราภาพ  จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต 

   เงินบําเหน็จชราภาพ  จายเปนกอนครั้งเดียว 
 

 7. กรณีวางงาน 

 7.1 ถูกเลิกจาง 

 ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงาน รอยละ 50 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน 

 7.2 ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน 

 ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงาน รอยละ 30 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน 

 7.3 กรณีไมไดทํางานจากเหตุสุดวิสัย 

 ไดรับเงินทดแทนกรณีวางงานตามหลักเกณฑอัตรากําหนดตามกฎกระทรวง 

 

 หากใน 1 ปปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหวางการวางงาน ท้ังกรณีท่ี 7.1 และกรณีท่ี 7.2  

ใหนับระยะเวลาการรับเงินทดแทนในระหวางการทํางาน รวมกันไมเกิน 180 วัน  

 

หมายเหตุ ผูประกันตนตองข้ึนทะเบียนผูวางงาน และรายงานตัวทางระบบอินเตอรเน็ต 

(เว็บไชต www.empui.doe.go.th) ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีถูกเลิกจาง หรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจางฯ 

เพ่ือมิใหเสียสิทธิในการรับเงินทดแทน 

 

  กรณีไมเคยข้ึนทะเบียนผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการออกบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาลใหหลังจากจายเงินสมทบครบ 3 เดือนแลว  

ท่ีมา http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=1001 
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การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุมบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร ไดจัดทําประกันสุขภาพกลุมใหกับบุคลากรทุกคนของคณะฯ เพ่ิมเติมจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีไดจัดทําใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะสามารถใชบริการไดตาม

สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยใหใชบัตรของมหาวิทยาลัยกอน  

หรือใชรวมกับประกันสังคม หากมีสวนเกินจึงจะใชบัตรของคณะฯ โดยความคุมครองมีดังตอไปนี้ 

1. การประกันชีวิต : จายเงินทดแทนในกรณี 

 - เสียชีวิต (ท้ังจากการเจ็บปวยและประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงท่ัวโลก) 
2. การประกันอุบัติเหตุ : ความคุมครองตาม (อบ.2) จายเงินทดแทนเพ่ิมเติมอีกจํานวน 

    ขยายความคุมครอง 

 - ขณะผูเอาประกันภัยขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

 - การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทํารายรางกาย 

 - การจลาจล และการนัดหยุดงาน 

 - กรณีแทงลูกโดยอุบัติเหตุ 

3. การประกันทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงทุกกรณี : จายเงินทดแทนกรณี 

 อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยทําใหทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวรนานติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน 
4. การรักษาในโรงพยาบาล : ชดเชยคารักษากรณีเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ ตอการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ

ตอครั้ง 

    4.1 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน 

 - คาหอง และคาอาหารตอวัน (สูงสุด 31 วันตอการเจ็บปวย 1 ครั้ง)  

 - คาหองพยาบาลผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) (สูงสุด 7 วันตอครั้ง) 
 - คารักษาพยาบาลอ่ืนๆ (ตอครั้ง) รวมคาบริการรถพยาบาล 
 - คาธรรมเนียมแพทยผาตัด (สูงสุดรวม - จายตามจริง)  

 - คาปรึกษาแพทยท่ัวไป (สูงสุด 31 วันตอครั้ง)  

 - คาปรึกษาแพทยเฉพาะทาง หรือแพทยผูเชี่ยวชาญ (ตอครั้ง) 
 - คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง  

ตอเนื่องไมเกิน 31 วัน 

4.2 กรณีรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (สูงสุดตอครั้ง) 

 - วันละ 1 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้งตอเนื่องกันสําหรับสาเหตุเดียวกัน ท้ังนี้สูงสุดปละ ไมเกิน 30 ครั้ง 
4.3 กรณีการตรวจดวยรังสีเอ็กซ หรือการตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ ในฐานะผูปวยนอก (สูงสุดตอป) 

4.4 คุมครองคารักษาพยาบาลดานทันตกรรม (สูงสุดตอป)  

 - การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน การตรวจฟน การรักษารากฟน)  

4.5 คุมครองคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : (เฉพาะบุคลากร) 

         จายทดแทนประสบอุบัติเหตุจายใหตามท่ีรักษาจริงแตไมเกินครั้งละ 
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หมายเหตุ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถขอรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวเพ่ิมเติมได  

1 ทาน คือ บิดา มารดา บุตร หรือคูสมรส 

2. บิดา มารดา หรือคูสมรส อายุ 15 - 65 ป 

3. บุตร อายุตั้งแต 14 วันข้ึนไป หลังจากคลอด และออกจากโรงพยาบาลแลวจนมีอายุถึง 23 ป  

โดยกําลังศึกษาเต็มเวลา และยังไมทําการสมรส 

 โครงการตรวจสุขภาพประจําป (1 คร้ัง / ป)  

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขารวมโครงการตรวจสุขภาพประจําป ไดท่ีโรงพยาบาลศิริราช  

หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

- ขาราชการ และลูกจางประจํา สมัครเขารับบริการไดท่ี กองทรัพยากรมนุษย เดือนสิงหาคม 

Website: http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/  

- พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครเขารับบริการไดท่ี กองทรัพยากรมนุษย เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 

Website: http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ 

- พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน และพนักงานเงินรายได สมัครเขารับบริการไดท่ี  

หมวดบุคคลของคณะฯ เดือนมีนาคม 
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

ปจจุบันมี บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน ภายใตชื่อ  

“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูลฟนด” และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนตองเขาเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2549 

 ท้ังนี้ การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของพนักงานสามารถเลือกไดตามความ

สมัครใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการลงทุนท่ี 1 ตราสารหนี้ 

แผนการลงทุนท่ี 2 ผสมหุนไมเกิน 10%  

แผนการลงทุนท่ี 3 ผสมหุนไมเกิน 25%  

 

การสงเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

หักเงินเดือนจายเงินสะสมไดตั้งแตรอยละ 3 – 15 

 

การจายเงินสมทบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อายุสมาชิก 1 - 2 ป จายเงินสะสมให 3% ของเงินเดือน 

อายุสมาชิก 2 - 5 ป จายเงินสะสมให 4% ของเงินเดือน 

อายุสมาชิก 5 ปข้ึนไป จายเงินสะสมให 5% ของเงินเดือน 

 

 สมาชิกจะไดรับเงินสะสมคืนเม่ือลาออก หรือเสียชีวิต ในสวนของมหาวิทยาลัย จะไดรับเงินสมทบตาม

อายุการเปนสมาชิก ดังนี้ 

เปนสมาชิกต่ํากวา 2 ป ไมไดรับคืนเงินสมทบ 

เปนสมาชิกตั้งแต 2 ปข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบให 25% 

เปนสมาชิกตั้งแต 3 ปข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบให 50% 

เปนสมาชิกตั้งแต 4 ปข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบให 75% 

เปนสมาชิก 5 ปข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบให 100% 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีสมาชิกลาพัก ลาคลอดบุตร หรือลาประเภทอ่ืนใดท่ีมีสิทธิลาไดตามกฎหมาย หรือระเบียบ

ของนายจาง โดยไมไดรับคาจางในชวงเวลาดังกลาว สมาชิกไมตองสงเงินสะสมสวนของตนเองเขากองทุนฯ 

และมหาวิทยาลัยไมตองสงเงินสะสม และผลประโยชนเงินสมทบ 
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สวัสดิการอื่นๆ ของคณะศิลปศาสตร 
 

สวัสดิการเพ่ือเยี่ยมเยียน  

อาจารยประจําท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลประเภทคนไขใน คณะฯ จะจายสวัสดิการ 

เพ่ือเยี่ยมเยียนในอัตราไมเกินคนละ 1,000 บาท 

 

 

 เงินชวยเหลือคาทําศพ 

 คณะศิลปศาสตร มีเงินชวยเหลือคาทําศพใหกับอาจารยประจํา บิดา มารดา คูสมรส และบุตรดังนี้ 

 เงินสมทบรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม หรือรวมพิธีศพของอาจารยประจํา คณะฯ จะจายเงิน

ชวยเหลือ อัตราไมเกิน 10,000 บาท 

 

 เงินชวยเหลือคาพวงหรีดอาจารยประจําท่ีเสียชีวิต คณะฯ จะจายเงินชวยเหลือ อัตราไมเกิน 

2,000 บาท 

 

 เงินชวยเหลือคาทําศพ ในกรณีท่ีบิดา มารดา หรือคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรท่ีชอบดวย

กฎหมาย แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรมของอาจารยประจํา อัตราไมเกิน 5,000 บาท 

 

หมายเหตุ ยื่นคําขอตามแบบท่ีคณะกําหนด พรอมใบมรณบัตร ภายในกําหนด 3 เดือนนับแตวันเสียชีวิต  

หากพนกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์การขอรับเงิน 

 

 

 ของที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการ 

อาจารยประจําท่ีเกษียณอายุราชการ คณะฯ จะจายเงินเปนคาของท่ีระลึกดังนี้ 

  ปฏิบัติงานในคณะเกิน 15 ป ถึง 20 ป ในอัตราไมเกิน 20,000 บาท 

 ปฏิบัติงานในคณะเกิน 20 ปข้ึนไป ในอัตราไมเกิน 30,000 บาท 

 

 

 เงินชวยเหลือกรณีประสพภัยธรรมชาติตางๆ หรืออัคคีภัย  

อาจารยประจําท่ีประสพภัยธรรมชาติตางๆ หรืออัคคีภัย คณะฯ จะจายเงินชวยเหลือ  

อัตราไมเกิน 10,000 บาท 
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 คาตรวจวัด และทําแวนตา หรือเลนสสายตา หรือคาเคร่ืองชวยฟง 

คณะฯ จะจายคาตรวจวัดสายตา ประกอบแวน หรือเครื่องชวยฟง ใหแกอาจารยประจํา  

อัตราไมเกิน 5,000 บาท ตอ 5 ป 

 

 

 คาพาหนะเดินทาง 

อาจารยประจําท่ีเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีสอนศึกษาชั้นปริญญาตรีตามรางสอนของสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต คณะฯ จะจายเงินคาพาหนะเดินทาง 

 อัตราไมเกินภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ยกเวน ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

 

เงินคาหนังสือ และคาถายเอกสารทางวิชาการ 

คณะฯ จะจายเงินคาหนังสือ และคาถายเอกสารทางวิชาการใหแกอาจารยประจํา  

อัตราปละ 2,000 บาท 

 

 

 คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 

อาจารยประจําจะตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห  และตองเปนรายวิชา 

ในหลักสูตรปกติ ไมนอยกวา 2 รายวิชาตอปการศึกษา รายวิชาละ 3 หนวยกิต ในกรณีท่ีอาจารยไดรับ

มอบหมายใหสอนเกินภาระงานสอนข้ันต่ําจะมีสิทธิเบิกคาสอนในอัตราชั่วโมงละ 400 บาท ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

  อาจารยประจํา สอนเกิน 150 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือในระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมท้ังใน และตางคณะฯ ไมรวมการสอนโครงการพิเศษตางๆ 

  คณบดี สอนเกิน 45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือในระดับบัณฑิตศึกษา  

รวมท้ังใน และตางคณะฯ 

  รองคณบดี และหัวหนาภาควิชา สอนเกิน 90 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ในกรณีท่ีมีการสอนท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาเดียวกัน  

ใหคํานวณหนวยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยชั่วโมงท่ีตองสอนในแตละระดับฯ ถามีเศษใหนับเปน

หนึ่ง และใหเบิกตามหนวยชั่วโมงท่ีตองสอน 
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 คาตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ 
 กรรมการออกขอสอบ วันธรรมดา เบิกไดวันละ 150 บาท 

 อาจารยท่ีคุมสอบ 

- วันธรรมดา เบิกไดภาคเวลาละ 120 บาท 

- วันหยุดราชการ เบิกไดภาคเวลาละ 250 บาท 

หมายเหตุ เงินคาตอบแทนสมทบแกผูปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสอบเฉพาะในวันหยุดราชการท้ังท่ีทาพระจันทร 

และศูนยรังสิต ในอัตราวันละ 150 บาท 
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สวัสดิการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 สวัสดิการเพ่ือที่อยูอาศัย(ชวยเหลือคาดอกเบี้ยเงินกู) 

  มหาวิทยาลัยมีเงินสวัสดิการเพ่ือท่ีอยูอาศัย ในอัตราเดือนละ 450 บาท ภายในระยะเวลา  

120 เดือน (10 ป) ใหแกผูมีสิทธิท่ีไดกูเงินไมนอยกวา 200,000 บาท จากสถาบันการเงิน โดยใชหลักทรัพยคํ้า

ประกันเงินกู โดยติดตอ และยื่นคําขอรับการชวยเหลือคาดอกเบี้ยไดท่ี งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน  

กองทรัพยากรมนุษย ชั้น 3 ตึกสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หรือศูนยประสานงาน

กองทรัพยากรมนุษย ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  
 

 

 สวัสดิการเงินกูเพ่ือทีอ่ยูอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห และสินเช่ือเพ่ือการเคหะ

ธนาคารออมสิน 

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีตองการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห และออมสิน ใน

อัตราเงินกูต่ํากวาลูกคาท่ัวไป สามารถขอหนังสือผานสิทธิ เพ่ือใชในการกูเงิน ไดท่ีงานสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน กองทรัพยากรมนุษย ชั้น 3 ตึกสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หรือศูนย

ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

  ธนาคารออมสินท่ีสามารถยื่นกูไดมี 3 สาขาดังนี้ 

  1. สาขาหนาพระลาน กรุงเทพฯ  โทรศัพท 0-2224-8060 

  2. สาขาคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท 0-2516-9456, 0-2516-8520 

  3. สาขาหางฉัตร จังหวัดลําปาง  โทรศัพท 0-5426-9120 
  

 

 เงินอุดหนุนการศึกษาของบุตร 

 มหาวิทยาลัย มีสวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของอาจารยประจํา โดยเบิกจายผานคณะฯ  

ติดตอไดท่ีงานการคลังและพัสดุตามรายละเอียดดังนี้ 

  ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปท่ี 6 ปละ 1,500 บาทตอคน 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปวช.3) ปละ 2,000 บาทตอคน 

 ยื่นแบบพรอมหลักฐานในภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแตเดือนตุลาคม - เมษายน ขอปถัดไป 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการ หรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเปนบําเหน็จความชอบ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงแกผูไดรับ

พระราชทาน 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะตองปฏิบัติงาน

ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษาท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (ภายในวันท่ี  29  พฤษภาคม) และการขอ

พระราชทานเลื่อนชั้น จะตองเวนระยะไมนอยกวา 5 ป หรือ 3 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ี  29  พฤษภาคม)  

ซ่ึงจะเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง

ชางเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังนี้ 

ชั้นท่ี 4 จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)  

ชั้นท่ี 3 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) 

ชั้นท่ี 3 ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 

ชั้นท่ี 2 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 

ชั้นท่ี 2 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) 

ชั้นท่ี 1 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 

ชั้นท่ี 1 ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น หมวดบุคคล  

คณะศิลปศาสตร จะดําเนินการรวบรวมรายชื่อเสนอไปยังงานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ  

กองทรัพยากรมนุษย ดําเนินการเสนอขอพระราชทานตามลําดับชั้นดังนี้ 

ตําแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีขอพระราชทาน 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
ผูชวยศาสตราจารย หรืออาจารย จ.ช. ท.ม. 

ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 

หัวหนาภาควิชา หรือตําแหนงเทียบเทา 

ต.ม. ท.ม. 

 

รองศาสตราจารย ต.ม. ป.ม. 

รองอธิการ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย  

หรือตําแหนงเทียบเทา 

ท.ม. ท.ช. 

 

ศาสตราจารย ท.ม. ป.ช. 

อธิการบดี หรือตําแหนงเทียบเทา ท.ม. ป.ม. 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย (สอมธ.) 
 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สอมธ.) เปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนโดยคณาจารย ขาราชการ 
และลูกจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย และใน
ขณะเดียวกันก็ชวยบรรเทาความเดือดรอนทางดานการเงินในคราวท่ีจําเปนโดยมุงสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
 สอมธ. เริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนกันยายน 2515 โดยมีทุนดําเนินการ 615,814.16 บาท และมี
สมาชิก 463 คน  
 
คุณสมบัติของสมาชิก สอมธ. 

เปนเจาหนาท่ี ลูกจาง พนักงาน หรือคนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ หนวยงานท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดใหมีข้ึน หรือ หนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหการสนับสนุน ซ่ึงไดรับ
รายไดเปนรายเดือน  

ผูท่ีประสงคจะสมัครสมาชิก สอมธ. จะตองทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป ยื่นใบสมัครไดท่ี 
สํานักงานของ สอมธ. ทาพระจันทร, ศูนยรังสิต และสาขายอยคณะแพทยศาสตร 
 
เอกสารประกอบการสมัครเปนสมาชิก สอมธ. 

2.1 สําเนาทะเบียนบาน 
2.2 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ 
2.3 หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคูสมรส 
2.4 หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงิน 
2.5 สลิปเงินเดือน 
 

การถือหุน 
สมาชิก สอมธ. ตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก ตามอัตราสวนของ

จํานวนเงินรายไดรายเดือน เงินไดรายเดือนเกินกวา 9,000 บาทข้ึนไป การถือหุนรายเดือนข้ันต่ํา 70 หุน   
(700 บาท) มีมูลคาหุนละ 10 บาท 
 
การจายเงินปนผล 
 สอมธ. จะจายเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว ตอเม่ือมีกําไรสุทธิประจําป ตามอัตราท่ีท่ีประชุมใหญ
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ (ป พ.ศ. 2561 เงินปนผลจากหุน 7% เงินปนผลเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู 15%) 
 
การใหบริการของ สอมธ. 
ดานเงินฝาก 
 สอมธ. ใหบริการรับฝาก-ถอนเงินดวยระบบออนไลน ทาพระจันทร และศูนยรังสิต ในอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงกวาธนาคารพาณิชย มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. เงินฝากออมทรัพย ออมทรัพยสินทวี และออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 

2. เงินฝากประจํา และประจําทวีทรัพย  
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ดานสินเช่ือของ สอมธ. มี 3 ประเภท คือ 
1. เงินกูฉุกเฉิน 
2. เงินกูสามัญ 
3. เงินกูพิเศษ 
 

การบริการพิเศษ 
1. บริการรับฝากเช็ค หรือตราสารทางการเงินทุกชนิด  
2. บริการถอนเงิน โดยสั่งจายเช็ค แคชเชียรเช็ค และเช็คของขวัญ 
3. บริการโอนเงินเดือน 
4. ฝากเงินเขาบัญชี สอมธ. โดยผานธนาคาร  
5. บริการเคานเตอรเซอรวิส 
6. บริการรับทําประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต 

 

สวัสดิการของสมาชิก สอมธ. 
 

 การประกันอุบัติเหตุ 
 เม่ือทานเปนสมาชิก สอมธ. มาแลว ไมนอยกวา 31 วัน ทานจะไดรับการประกันอุบัติเหตุ ภายใน
วงเงิน 300,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภายในวงเงิน 15,000 บาท 

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ 

เสียชีวิต 300,000 บาท 
มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขาง ตั้งแตขอเทา หรือสายตา 2 ขาง 300,000 บาท 
มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา 300,000 บาท 
มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตา หนึ่งขาง 300,000 บาท 
เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตา หนึ่งขาง 300,000 บาท 
มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 180,000 บาท 
เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 180,000 บาท 
สายตาหนึ่งขาง 180,000 บาท 

** การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุเบิกไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท ** 
 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอมธ. มอบทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกประจําป ดังนี้ 

1. ทุนเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท 
2. ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท 
3. ทุนเรียนดี และทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500 บาท 
4. ทุนเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย  
* ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุนละไมเกิน 6,200 บาท 
* ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ทุนละไมเกิน 8,300 บาท 
* ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 ทุนละไมเกิน 11,700 บาท 
* ชั้นชั้นปริญญาตรี ทุนละไมเกิน 15,000 บาท 

** ผูมีสิทธิย่ืนตองชําระคาหุนกอนวันประกาศรับทุนการศึกษา ** 
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เม่ือเปนสมาชิก สอมธ.ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป จะไดรับสวัสดิการตางๆ ดังนี้ 
 
 ทุนชวยเหลือสมาชิกเม่ือทําการสมรส 
เม่ือสมาชิกสมรส และไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการชวยเหลือ รายละ 1,500 บาท 

** แจงความจํานง ขอรับเงินภายใน 1 ป ** 
 
 ทุนเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 
เม่ือเปนสมาชิกใน สอมธ. ตั้งแต 15 ปข้ึนไป และอายุครบ 50 ป บริบูรณ ไมเคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. 
เก่ียวกับบุตร สอมธ. จายเงินใหสําหรับสมาชิกผูเปน โสดรายละ 1,500 บาท 

** แจงความจํานง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ป ** 
 

 ทุนเพ่ือสมทบเปนคารักษาพยาบาล 
สหกรณจะจายเงินสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหเฉพาะสมาชิก ดังนี้ 
1. เขารับการรักษาประเภทคนไขใน 
2. เหมาจายในอัตราวันละ 300 บาท แตไมเกิน 20 วันตอครั้ง 
3. ยื่นแบบฟอรมตามท่ี สอมธ. กําหนด (ขอรับแบบฟอรมไดท่ี สอมธ.)  
4. ใบรับรองระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 

**  แจงความจํานง ขอรับเงินสมทบภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันท่ีออกจากสถานพยาบาล ** 
 

 กองทุนเกษียณอายุราชการ 
 สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ จนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา 
เม่ือมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป และลาออกจากราชการ หรืองานประจํา เม่ือมีอายุนอยกวา 50 ป แตรับราชการ
หรืองานประจํานานตั้งแต 25 ปข้ึนไป สอมธ. จะตอบแทน ดังนี้ 

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจําเม่ืออายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป 

เปนสมาชิกตั้งแต 10 ข้ึนไป 15 ป ไดรับ 10,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 20,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 30,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 40,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 50,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ข้ึนไป ไดรับ 60,000 บาท 

 

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจําเม่ือมีอายุนอยกวา 50 ป แตรับราชการ หรืองานประจําตั้งแต 25 
ป ข้ึนไป 

เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป ไดรับ 5,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 10,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 15,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 20,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ข้ึนไป ไดรับ 25,000 บาท 

** แจงความจํานง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ป ** 
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กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ถึงอายุ 85 ป บริบูรณ 
สอมธ. จะจายเงินสวัสดิการเงินกองทุนทดแทนใหสมาชิกนําไปใชจายในขณะดํารงชีวิตอยูเปนรายป ดังนี้  

*** (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2556) *** 

เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 400 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 800 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 1,600 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 2,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 3,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 4,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 5,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ข้ึนไป ไดรับ 6,000 บาท 

** โดยจํานวนเงินท่ีสมาชิกรับไปแลว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิท่ีสมาชิก จะไดรับจากกรณี
เสียชีวิต** 

 

ทุนเพ่ือการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพคูสมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิก 

เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 6,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 7,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 8,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 9,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 10,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 11,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 12,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 35 ป ถึง 40 ป ไดรับ 13,000 บาท 
เปนสมาชิกเกินกวา 41 ป ข้ึนไป ไดรับ 14,000 บาท 

** แจงความจํานง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ป** 
 

เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิต หรือไดรับอันตรายแกรางกาย 

เปนสมาชิกในนอยกวา 1 ป ไดรับ 20,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 30,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 50,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 70,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 90,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 110,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 130,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 150,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ถึง 40 ป ไดรับ 170,000 บาท 
เปนสมาชิกตั้งแต 41 ป ข้ึนไป ไดรับ 200,000 บาท 
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ทุนสงเคราะหสมาชิก หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ 
 ท่ีพัก และทรัพยสินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริง แตไมเกินวงเงิน 50,000 บาท 
 ท่ีพัก และทรัพยสินของสมาชิกเชาอาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป ไดรับความชวยเหลือ ไมเกินวงเงิน 
20,000 บาท 
 ท่ีพัก และทรัพยสินของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดา ไดรับความชวยเหลือ ไมเกินวงเงิน 20,000 บาท 

** แจงความจํานง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ป ** 
 
สอมธ. เปดใหบริการทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30  15.30 น. (ไมพักกลางวัน) 
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ที่ต้ังของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  

 คณะศิลปศาสตร มีท่ีตั้งอยูท่ีทาพระจันทร และศูนยรังสิต ภายในอาคารของคณะฯ ท้ังสองแหง 

ประกอบดวยหองสํานักงานของผูบริหาร หองทํางานของบุคลากรฝายสนับสนุน (ธุรการ) หองพักอาจารย 

หองเรียน หองประชุม หองปฏิบัติการ และหองกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 

คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต 

 ประกอบดวยสํานักงานของฝายบริหาร หองทํางานของบุคลากรฝายสนับสนุน หองพักอาจารย 

หองเรียน และหองปฏิบัติการและหองกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 

ช้ัน 1  

ดาน A 

1. หองสํานักงานเลขานุการคณะฯ ประกอบดวย 

1.1 หองเลขานุการคณะฯ 

1.2 หองงานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารท่ัวไปและธุรการ 

1.3 หองงานงบประมาณแผน 

1.4 หองงานท่ัวไป (งานพัสดุ) 

1.5 หองงานบริหารการศึกษา  

1.6 หองงานการคลังและพัสดุ 

1.7 หองงานบริการสังคม   

1.8 หองผลิตเอกสารและถายเอกสาร 

1.9 หองสันทนาการบุคลากรสายสนับสนุน 

ดาน B 

1.1 หองผูอํานวยการโครงการสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.2 หองพักอาจารยโครงการฯ 

1.3 หองสํานักงานโครงการฯ 

1.4 หองศูนยเยอรมัน 

1.5 หองพักอาจารยพิเศษ ขนาด 8 คน 

1.6 หองงานกิจกรรมนักศึกษา 

1.7 หองคอมมอนรูมนักศึกษา (หันหนาออกลานอเนกประสงค) 
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ช้ัน 2   

ดาน A 

1. ศศ. 210 หองสํานักงานหัวหนาภาควิชาและเลขานุการหัวหนาภาควิชา 

2. ศศ. 211 หองประชุมใหญ ขนาด 30 - 40 คน 

3. ศศ. 220 - 221 หองสํานักงานคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และเลขานุการคณบดี 

4. ศศ. 223 หองประชุม ขนาด 6 - 8 คน 

5. ศศ. 224 หองประชุม ขนาด 10 - 12 คน 

ช้ัน 2  

ดาน B 

2.1 ศศ. 230 หองผูอํานวยการโครงการรัสเซียศึกษา/หองสํานักงานโครงการฯ 

2.2 ศศ. 231 หองบรรยาย  ขนาด 15 - 20 คน 

2.3 ศศ. 232 หองบรรยาย  ขนาด 15 - 20 คน 

2.4 ศศ. 233 หองบรรยาย  ขนาด 15 - 20 คน 

2.5 ศศ. 240 A หองบรรยาย  ขนาด 50 คน 

2.6 ศศ. 240 B หองบรรยาย  ขนาด 50 คน 

หมายเหตุ : สามารถพับฝาสวนท่ีแบงหองออกจะเปนหองบรรยาย/หองประชุม ขนาด 100 คน ได 

2.7 ศศ. 242 หองประชุม/หองบรรยาย ขนาด 20 คน 

2.8 ศศ. 243 หองบรรยาย ขนาด 30 คน 

ช้ัน 3  

ดาน A 

1. ศศ. 310 หองงานประกันคุณภาพการศึกษา     

2. ศศ. 311 หองปฏิบัติการสาขาบรรณารักษศาสตร   

3. ศศ. 311 หองปฏิบัติการสาขาจิตวิทยา    

4. ศศ. 320 หองบรรยายขนาด 30 คน 

5. ศศ. 321 หองงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย 

6. ศศ. 321 B หองประชุมศูนยวิจัย 

7. ศศ. 322 หองสาขาวิชาจิตวิทยา 

8. ศศ. 323 หองศูนยบริการปรึกษา (สาขาวิชาจิตวิทยา) 

9. ศศ. 324 หองบรรยาย (สาขาวิชาจิตวิทยา) 
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ช้ัน 3  

ดาน B 

1. ศศ. 330 หองพักอาจารยพิเศษ 

2. ศศ. 331 หองปฏิบัติการสาขาวิชาภูมิศาสตร 

3. ศศ. 332 หองบรรยาย (สาขาวิชาภาษาศาสตร) 

4. ศศ. 340 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5. ศศ. 341 หองงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ และหองซอมบํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร 

6. ศศ. 342 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

7. ศศ. 343 หองปฏิบัติการสารสนเทศสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 

8. ศศ. 344 หองบันทึกเสียง 

ช้ัน 4  

ดาน A 

- ศศ. 411 - ศศ. 424 และ ศศ. 428 - ศศ. 442 หองพักอาจารย จํานวน 29 หอง 

ดาน  B 

- ศศ. 451 - ศศ. 462 และ ศศ. 471- ศศ. 490 หองพักอาจารย จํานวน  40 หอง 

ช้ัน 5  

ดาน  A 

1. ศศ. 510 - ศศ. 529 หองพักอาจารย จํานวน 19 หอง 

2. ศศ. 520 หองเตรียมอาหาร  

ดาน B 

1. ศศ. 530 - ศศ. 549 หองพักอาจารย จํานวน  19 หอง 

2. ศศ. 530 หองเตรียมอาหาร  

ช้ัน 6  

ดาน A 

1. ศศ. 610 - ศศ. 629 หองพักอาจารย จํานวน  19 หอง 

2. ศศ. 620 หองเตรียมอาหาร  

ดาน B 

1. ศศ. 631 - ศศ. 649 หองพักอาจารย จํานวน 19 หอง 

2. ศศ. 630 หองเตรียมอาหาร  

ช้ัน 7  

ดาน A 

1. ศศ. 710 - ศศ. 729 หองพักอาจารย จํานวน  19 หอง 

2. ศศ. 720 หองเตรียมอาหาร  
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ดาน B 

1. ศศ. 731 - ศศ. 749 หองพักอาจารย จํานวน 19  หอง 

2. ศศ. 730 หองเตรียมอาหาร  

ช้ัน 8 

ดาน A 

1. ศศ.810 – ศศ.829 หองพักอาจารย จํานวน  19 หอง 

2. ศศ.820 หองเตรียมอาหาร  

ดาน B 

1. ศศ.831 - ศศ.849 หองพักอาจารย จํานวน 18 หอง 

2. ศศ.830 หองหัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

3. ศศ.846 หองคอมพิวเตอร มี Printer ใหบริการ 

ช้ัน 9  

ดาน A  

1. ศศ. 910 - ศศ. 929 หองพักอาจารย จํานวน  19 หอง 

2. ศศ. 920 หองเตรียมอาหาร  

ดาน B  

1. ศศ.  931 - ศศ. 949 หองพักอาจารย จํานวน 19  หอง 

2. ศศ. 930 หองเตรียมอาหาร  

 

คณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร 

 ประกอบดวยสํานักงานของฝายบริหาร หองทํางานของบุคลากรฝายสนับสนุน หองพักอาจารย 

หองเรียน หองประชุม หองบรรยาย และหองกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 

อาคาร 8 ช้ัน สวนกลางดานลานโพธิ ์

ช้ัน 1  LA 101 สํานักงานเลขานุการคณะฯ  

1. หองเลขานุการคณะฯ หมวดสารบรรณ หมวดอาคารและยานยนต หมวดซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 
2. หองหมวดงานบริการสังคม 

ช้ัน 2  

1. LA 200 A หองหมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ หมวดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หมวดซอม
บํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร   

2. LA 200 B หองสํานักงานผูบริหาร (รองคณบดี)  

3. LA 200 C หองศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุน   

4. LA 200 D หองงานวิเทศสัมพันธ  

5. LA 200 E หองศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยอาโอยามะ ประเทศญี่ปุน  
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ช้ัน 3 

- หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานหนึ่งคนตอหอง จํานวน 20 หอง 

ช้ัน 4 

- หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานหนึ่งคนตอหอง จํานวน 20 หอง 

ช้ัน 5 

1. หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานสามคนตอหอง จํานวน 3 หอง 

2. หองนิทรรศการ และหองทรงงานสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร  

ช้ัน 6 

- หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานสี่คนตอหอง จํานวน 10 หอง 

ช้ัน 7 

- หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานสี่คนตอหอง จํานวน 10 หอง 

ช้ัน 8 

- หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานสี่คนตอหอง จํานวน 10 หอง 

 

อาคาร 8 ช้ัน ดานพระจันทร 

ช้ัน 1 

1. LA 102 หองโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (IAC) 

2. LA 103 หองโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (SEAS) 

3. LA 104 หองโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) 

4. LA 105 หองการเงินและบัญชี หมวดงานบริการสังคม 

5. LA 106 หองโครงการบริการการศึกษา ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ช้ัน 2 

1. LA 201 หองบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง 

2. LA 202-204 หองบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง (สามารถก้ันเปนหองเล็กขนาด 30 ท่ีนั่งได)  

3. LA 205 หองหมวดงานพัสดุ  

ช้ัน 3  

1. LA 301 หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

2. LA 301 A หองประชุมเล็ก ขนาด 10 ท่ีนั่ง 

3. LA 302 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

4. LA 303 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

5. LA 304 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

6. LA 305 หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 
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ช้ัน 4 

1. LA 401 หองบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง 

2. LA 402 หองบรรยาย (หองแปล-ลาม) ขนาด 80 ท่ีนั่ง 

3. LA 403 หองบรรยาย (หองแปล-ลาม) ขนาด 80 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 5 

1. LA 501 หองบรรยาย ขนาด 25 ท่ีนั่ง 

2. LA 502 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

3. LA 503 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

4. LA 504 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

5. LA 505 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

6. LA 506 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

7. LA 507 หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 6 

1. LA 601 หองบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง 

2. LA 602 หองปฏิบัติศาสนกิจอิสลาม  

3. LA 603 หองปฏิบัติศาสนกิจพุทธศาสนา  

4. LA 604 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

5. LA 605 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

6. LA 606 หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 7 

1. LA 701 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

2. LA 702 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

3. LA 703 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

4. LA 704 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

5. LA 705 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

6. LA 706 หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 8 

1. LA 801 หองสํานักคณบดี 

2. LA 802 หองอานหนังสือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. LA 803 หองอาจารยพิเศษ/หองสันทนาการสําหรับอาจารย 
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อาคาร 3 ช้ันดานติดแมน้ําเจาพระยา 

ช้ัน 1 

1. คอมมอนรูม 

2. LA 107 - 108 หองอเนกประสงค ขนาด 100 ท่ีนั่ง 

3. LA 110 หองเก็บครุภัณฑท่ีรอจําหนาย 

ช้ัน 2 

1. LA 206 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

2. LA 207 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

3. LA 208 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

4. LA 209 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

5. LA 210 หองรับประทานอาหาร ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

6. LA 211 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

7. LA 212 หองบรรยาย ขนาด 40 ท่ีนั่ง 

ช้ัน 3 

1. LA 307 หองสมาคมศิลปศาสตร  

2. LA 307 หองประชุม ขนาด 40 ท่ีนั่ง  

    และหองควบคุมระบบเสียง ภาพ หมวดงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. LA 308 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

4. LA 309 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

5. LA 310 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

6. LA 311 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

7. LA312 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

8. LA313 หองบรรยาย ขนาด 6 ท่ีนั่ง 

หมายเหตุ : หองบรรยายขนาด 6 ท่ีนั่งนี้ สามารถพับฝาก้ันหองออกใชเปนหองคู ขนาด 12 ท่ีนั่งได 
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อาคาร 3 ช้ันดานลานปรีดี 

ช้ัน 1 

1. LA 111 หองกิจกรรมนักศึกษา  

2. LA 112 หองอานหนังสือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

3. LA 113 หองศูนยการเรียนรูราชนครินทร  

ช้ัน 2 

1. LA 213 หองงานบัณฑิตศึกษา  

2. LA 214 หองประธานบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  

3. LA 215 หองโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา  

4. LA 216 หองบรรยาย ขนาด 20 ท่ีนั่ง 

5. LA 217 หองบรรยาย ขนาด 20 ท่ีนั่ง 

6. LA 218 หองเก็บเอกสาร 

7. LA 219 หองเก็บครุภัณฑเกา 

ช้ัน 3 

1. LA 314 หองปฏิบัติการภาษาศาสตรชั่วคราว (นกฮูกแล็บ)  

2. LA 315 หองพักอาจารยขนาดเล็ก (ทางเขาตองเดินผานหอง LA 314) 

3. LA 316 หองบรรยาย ขนาด 30 ท่ีนั่ง 

4. LA 317 หองบรรยาย ขนาด 30 ท่ีนั่ง 

5. LA 318 หองบรรยาย ขนาด 30 ท่ีนั่ง 

6. LA 319 หองบรรยาย ขนาด 30 ท่ีนั่ง 

7. LA 320 หองบรรยาย ขนาด 30 ท่ีนั่ง 

 

อาคารสถาบันภาษา (พ้ืนท่ีของคณะศิลปศาสตร) จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวย 

ช้ัน 5 หอง 503 

1. หองอานหนังสือสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร  

   และหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ขนาด 25 ท่ีนั่ง 

2. หองบรรยาย ขนาด 20 ท่ีนั่ง 

3. หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานหนึ่งคนตอหอง จํานวน 12 หอง 

4. หองวารสาร จํานวน 1 หอง 

ช้ัน 6 

1. หองพักอาจารย (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาศาสตร) แบบนั่งทํางานหนึ่งคนตอหอง 

จํานวน 24 หอง 

2. หองพักอาจารยแบบนั่งทํางานแปดคนตอหอง จํานวน 1 หอง 

3. หองรับประทานอาหาร 

4. หองเรียน ขนาด 30 - 35 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง 
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ช้ัน 7 

1. 7A หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

2. 7B หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

3. 7C หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

4. 7D หองบรรยาย ขนาด 70 ท่ีนั่ง 

5. 7E หองบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง 

6. 7F หองประชุม ขนาด 5 ท่ีนั่ง 

7. 7G หองประชุม ขนาด 5 ท่ีนั่ง  
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หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานภายใน 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 
ชั้น 1 

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท 

สํานักงานเลขานกุารคณะฯ 
นางวรรนีย  คุมบํารุง 
เลขานุการคณะฯ 

5203 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและ
ธุรการ 

นายบรรเจิด  จิระกาล 
รก. หัวหนางานฯ 

5205 

น.ส.ปยะฉัตร  รสานนท 
น.ส.สุกัญญา  แอนดะริส 

5207 

น.ส.ชอทิพย  นวมดี 5205 
นางกนกกานต  กุญแจทอง 5206 
นายสนธินันท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
นายสิทธิชัย  ลัดลอย 

5626 

นางเกศแกวกัลยา  กันปนก 
น.ส.มณีรตัน  หิรัญมาศ 

5629 

FAX 
0-2696-5619 

งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นางสุนันทา  หนูเนียม 
หัวหนางานฯ 

5209 

นายรัตนพล  เรืองรัตน 
น.ส.วารณุี  แซตึ๊ง 

5208 

น.ส.พัชรภรณ  ทับทิมเทศ 
น.ส.ณภิชญา  วงศเทพบุตร 

5210 

งานท่ัวไป 
นางศิริพร  ศุภโยธิน 
หัวหนางาน 

5211 

หมวดจัดซ้ือจัดจาง/ทะเบียนครุภัณฑ/การเบิกจายวัสดุ 
นางโสภา  แจงพะเนียด 
น.ส.กรณิศ  รอดกลาง 

5212 

น.ส.กนกวรรณ  จิระกาล 5213 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 1 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
งานบริหารการศึกษาและวิจัย 

น.ส.พรรณทิพา  ดีเสนาะ 
หัวหนางานฯ 

5220 

น.ส.เกศราภรณ  เสงประถม 5220 
น.ส.ชมพูนุช  รุงมา 
นายพิสุทธ์ิ  ราชประดิษฐ 

5219 

นายกิตติคณุ  ทองกาบ 5218 
งานการคลังและพัสดุ 

น.ส.จันทิมา  ภมูิรุจา 
หัวหนางานฯ 

5216 

น.ส.ปราณี  สินก่ัว 
น.ส.อัญชลี  สรอยนอย 
น.ส.สุจติรา บุญธรรม 

5215 
5217 

น.ส.สินใจ  เกกาคํา 
น.ส.ธัญญาเรศ  หนูเส็ง 

5216 

กลุมงานบริการสังคม 
น.ส.ปานแกว  สังดา 
หัวหนากลุมงานฯ 

5214 

น.ส.กนกวรรณ  ตรีธัญญา 
นายเจษฎาพร  ปานสัมฤทธ์ิ 
นายโสภณัฐ วองวิกยการ 

5222 

น.ส.ผกากรอง  ชาวประมัย 5645 
หองผลิตเอกสาร 
นางสมบูรณ  ศรีเอ่ียม 

5386 

หมวดฝายการนักศึกษา 
นายวิสันต  ขาทิพยพาที 
น.ส.เสาวธาร  เข็มทองคํา 

5221 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.วิรังรอง  บุญนุช 
ผูอํานวยการโครงการฯ 

5301 

จิรัฐติกาล  ธูปกระจาง 
ผูจัดการโครงการฯ 

5658 

น.ส.อรวรรณ  โอนทวัต 5658 
น.ส.ศุภลักษณ  ใจงาม 
น.ส.ดวงเนตร  ไชยเชษฐ 

5648 
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ชั้น 2 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
สํานักงานคณบดี 

รศ.ดร.ดํารงค  อดุลยฤทธิกุล 
คณบด ี

5601 

รศ.เพ็ญพิมล  เปรมาสวัสดิ ์
รองคณบดฝีายบริหารท่ัวไป 

5608 

ผศ.ดร.ภาสพงศ  ศรีพิจารณ 
รองคณบดฝีายวิชาการ 

5606 

รศ.ปองจิต  ออนเผา 
รองคณบดฝีายการคลังและบริการสังคม 

5605 

รศ.ดร.นิตยา  แกวคลัณา 
รองคณบดฝีายมาตรฐานการศึกษา 

5603 

ผศ.ดร.จันทิมา  อังคพณิชกิจ 
รองคณบดฝีายวิจัยและการพัฒนา 

5607 

รศ.ยุพิน  โภคฐิติยุกต 
รองคณบดฝีายการนักศึกษา 

5603 

อ.จิราพร  พรประภา 
รองคณบดฝีายวิเทศสัมพันธ 

5604 

รศ.ดร.สุปาณี  พัดทอง 
ผูอํานวยการฝายบัณฑิตศึกษา 

5604 

อ.กติมา  พวงชิงงาม 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการท่ัวไป 

5602 

น.ส.นภา  ยุบุญเพลสิ 
เลขานุการคณบด ี

5610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 2 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
สํานักงานหัวหนาภาควิชา 

ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตร 
นางจุฑารัตน  ดีวงศ 
น.ส.เยาวดี  ธรรมทอง 

5660 

ภาควิชาประวัติศาสตร ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ 
นางเดือนเพ็ญ  แสนสุข 
น.ส.ธนัฎฐา  ทองหอม 

5661 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก 
น.ส.จารจุิตร  กอบัว 
น.ส.อารรีัตน  เมืองลําเจียก 

5204 

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 
น.ส.สภุาพร  ทิฐิกัจจธรรม 
น.ส.สุจริัตน  พจนศลิป 

5662 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
น.ส.มนัสพร  กลิ่นช่ืน 
น.ส.ธิดารัตน  พูลเกิด 

5620 

โครงการรัสเซียศึกษา 
ผูอํานวยการโครงการฯ 5663 
นางรชยา  ดลรัชนัย 
ผูจัดการโครงการฯ 

5664 

นางจิตติมา  ชัยประกายวรรณ 
นางโสภติ  ปราณรีาษฎร 
นายชูศักดิ์  บํารุงสุข 

5663 
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ชั้น 3 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย 

นายปวิช  นววิรุฬห 
หัวหนากลุมงานฯ 

5223 

น.ส.กฤตยา  สุวรรณนิมติร 5223 
น.ส.จุฬารัตน  พรมรัตน 
น.ส.สุธิดา  มณรีัตนโชต ิ
น.ส.ยุภาลัย  ปูชัยเคน 

5649 

หมวดประกันคุณภาพการศึกษา 
นายสุรชัย  เพงงาม 5224 

หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ/ 
หมวดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ 

หมวดซอมบํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร 
นายคมคาย  พานิช 
น.ส.สรุัตดา  แฝงดานกลาง 
น.ส.ชุติมา  ชัยโอภาส 
นายธิติวุฒิ  บุญแกว 

5674 

หองพักอาจารยพิเศษชาวตางประเทศ 5221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 3 - ชั้น 9 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
นางศรีเมือง  ดําริหกลา 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 3 

5678 

นางสมใจ  แซลิ้ม 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 4 

5677 

น.ส.ปณณพร  ทองเขตไทย 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 5 

5680 

นางสุมาลี  ปวงคํา 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 6  

5682 

นางสมจิตร  เอ่ียมสําอางค 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 7 

5683 

นางเพ็ชรา  วัฒทะนะ 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 8 

5686 

น.ส.กาญจนา  จันทรพัฒนพิชัย 
เจาหนาท่ีประจําช้ัน 9 

5688 
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หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานภายใน 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 

ชั้น 1 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
สํานักงานเลขานกุารคณะฯ 

นางวรรนีย  คุมบํารุง 
เลขานุการคณะฯ 

2600 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและ
ธุรการ 

นายสมชาย  มากพันธผล 
ผูประสานงานทาพระจันทร 

2646 

นางวัฒนา  จูงใจ 2645 
(FAX) 0-2623-5097 

หมวดบริการวิชาการ (อบรมระยะสั้น) 
น.ส.รตันา  บุบผามาตะนัง 
ผูจัดการโครงการฯ 

2575 
2680 

น.ส.กรรณิการ  คําช่ืน 2608 
หมวดการเงิน/บัญชี 

น.ส.มีนา  พิมพา 2597 
น.ส.สภุาภรณ  เพ็งจันทร 
น.ส.เกษร  ทองทาแพ 

2598 

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

น.ส.รุงทิวา  แสงแกว 
ผูจัดการโครงการฯ 

2609 

นายธมกร  จํานงค 
นายฉัตรชัย  มงคลสิน 

2603 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
นายณัฐวุฒิ  สงางาม 
ผูจัดการโครงการฯ 

2672 

น.ส.ดวงพร  โคกะทิง 
น.ส.บุษกร  สังดา 

2599 

น.ส.มิตดิาญา  กสิพูล 2672 
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา 

น.ส.อัญชลิน  คูรตัน 
ผูจัดการโครงการฯ 

2618 
2625 

น.ส.คนึงนิตย  ตั้งกัลยานนท 
น.ส.มัตติกา  จันทรหอมกุล 
น.ส.ชลิดา  อนุประดิษฐ 

2618 
2625 

 

ชั้น 1 
หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 
โครงการบริการการศึกษา ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ 
น.ส.เสาวลักษณ  สุวรรณบัตร 
ผูจัดการโครงการฯ 

2652 

น.ส.วราภรณ  ศิริรัศม ี 2570 
ศูนยการเรียนรูราชนครินทร 

นางบุญเหลือ  ศรมีงคล 2616 
 

ชั้น 2 

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท 

หมวดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ 
หมวดซอมบํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร 

นายประพันธ  ประพันธะโกมล 
นายไชยะ  นทีรัตนกําจาย 

2614 
2615 

กลุมงานวิเทศสมัพันธ 
น.ส.กรรณิการ  มีศักดิ ์
หัวหนากลุมงาน 

2602 

น.ส.อรวรรณ  ชางกลึงเหมาะ 2601 
หอง Visting 2623 
ศูนยประสานงานโซกะ 2621 
ศูนยประสานงานอาโอยามะ 2624 

งานพัสดุ 
นางพิมล  สีแปลก 2605 

(FAX) 0-2623-5093 
หองประสานงานอาคารริมน้ํา 

นางจรัสศรี  ศรีชาวนา 2641 
กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

น.ส.กฤตยา  ประพันธะโกมล 
หัวหนากลุมงาน 

2695 

น.ส.วงเดือน  สมีพันธ 2695 
น.ส.ชนิตา  คีมกระโทก 
น.ส.รัฐนันท  วิจิตรกฤตพงศ 

2696 

(FAX) 0-2613-2696 

หองประธานโครงการปรญิญาโท 
2634 
2635 

หองโครงการจีนศึกษา 2610 



72 

 

 
 

ชั้น 3 

หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 

หองสมาคมศลิปศาสตร 2636 

หองประชุม 

นางวาสนา  ชางกลึงเหมาะ 2637 

หองปฏิบัติการภาษาศาสตร 2677 

หมวดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ 

หมวดซอมบํารุงอุปกรณโสต/คอมพิวเตอร 

นายบุญมี  ทิมด ี
2676 

2620 

 

ชั้น 3 - ชั้น 8 

หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 

นางอรรัตน  ผดุงใน 

เจาหนาท่ีประจําช้ัน 3 - 5 

ช้ัน 3 

2626 

2627 

2628 

ช้ัน 4 
2642 
2643 
2644 

ช้ัน 5 
2626 
2627 
2628 

นางอรัญญา  วงศาสถาพร 

เจาหนาท่ีประจําช้ัน 6-8 

ช้ัน 6 2629 
2630 
2638 

ช้ัน 7 2631 
2632 
2633 

ช้ัน 8 2691 
2692 
2693 

 

 

 

ชั้น 8 

หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 

รศ.ดร.ดํารงค  อดุลยฤทธิกุล 
คณบด ี

2682 

รองคณบด ี 2683 
 

คณะศิลปศาสตร อาคารสถาบันภาษา  

หนวยงาน หมายเลข

โทรศัพท 

หองประสานงาน 2575 
ช้ัน 5 2572 

2573 

2574 

ช้ัน 6 2576 
2578 
2579 
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ที่อยู 
 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท 0-2613-2646 

โทรสาร 0-2623-5097 

 

 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

เลขที่ 99 หมูที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 

โทรศัพท 0-2696-5629 

โทรสาร 0-2696-5619 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารแนบ 

คูมือบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 



รายชื่ออาจารยคณะศิลปศาสตร 
 

ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตร 

สาขาวิชาจิตวิทยา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ชัชวาล เทียมถนอม  

2 ผศ.ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร  

3 ผศ.พัฒนกิจ ชอบทํากิจ ลาศึกษา  

4 ผศ.โมนิล เตชะวชิรกุล  

5 อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู  

6 อ.ดร.รัชนีวรรณ วนิชยถนอม  

7 อ.เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล  

8 อ.ชลาลัย แตศิลปสาธิต  

9 อ.ทระวิณ ชาลีรักษตระกูล  

10 อ.บุรชัย อัศวทวีบุญ  

11 อ.ภุมรัตน ฤทธิเกิด ลาศึกษา  

12 อ.วรวัชร ตั้งจิตรเจริญ ลาศึกษา  

13 อ.อธิชาติ โรจนะหัสดิน ลาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล  

2 รศ.สีปาน ทรัพยทอง  

3 รศ.สุภาพร ภัทราคร  

4 ผศ.นฤตย นิ่มสมบุญ  

5 ผศ.ไพโรจน เอ่ียมชัยมงคล  

6 ผศ.สุภศรี กาหยี  

7 อ.จีรวรรณ ศรีวงษ ลาศึกษา  

8 อ.ธนพร อธิกิจ  

9 อ.อนุรักษ อยูวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภูมิศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.ดรุณวรรณ กําธรเกียรติ  

2 รศ.สรรคใจ กลิ่นดาว ขยายเวลาราชการ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 62 

3 ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน  

4 อ.ดร.วาสิน ีวรรณศิริ  

5 อ.กฤชญาณ อินทรัตน  

6 อ.ไกรวุฒิ เจริญศิริ  

7 อ.จินดา แซจึง  

8 อ.นิธิมา เนื่องจํานงค  

9 อ.สุชาวดี ศิลปรัตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาประวัติศาสตร ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล  

2 รศ.ดร.เรือโทนภดล ชาติประเสริฐ  

3 รศ.ดร.วิศรุต พ่ึงสุนทร  

4 รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์  

5 ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเข่ือนขันธ  

6 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน  

7 ผศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล  

8 ผศ.ดร.อรอนงค ทิพยพิมล  

9 ผศ.ชลดา โกพัฒตา  

10 ผศ.ผองพรรณ ไกรนรา  

11 ผศ.พิพัฒน กระแจะจันทร ลาศึกษา  

12 ผศ.ศุภวิทย ถาวรบุตร  

13 ผศ.อดิศร หมวกพิมาย  

14 อ.ดร.ชนกพร ชูติกมลธรรม  

15 อ.ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน  

16 อ.ดร.เปยมศักดิ์ หงสจํารัสศิลป  

17 อ.ดร.วาสิฏฐ ีชัยขันธ  

18 อ.ธนัท ปรียานนท  

19 อ.ปริสา ทัดศรี  

20 อ.เปรมธารา ไชยชุมพร  

21 อ.มานา ชุณหสุทธิวัฒน  

22 อ.วรภัทร ดิศบุณยะ  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  จอหน โรดริโก โคชเช เฟอรนันเดช  
Mr.  John Rodrigo Chocce Fernandez 

 

2 อาจารย  ปาโบล โตราโด โซโล เด ซัลดิบาร  

Mr.  Pablo Torrado 

 

 

 



สาขาวิชาปรัชญา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ  

2 รศ.ดร.สุมาลี มหณรงคชัย  

3 รศ.ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์  

4 ผศ.ดร.เดโชพล เหมนาไลย  

5 ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท  

6 อ.ดร.เหมือนมาด มุกขประดิษฐ  

7 อ.ขนิษฐา ศรีไพบูลย  

8 อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร  

9 อ.ธีรพจน ศิริจันทร  

10 อ.ธีรภัทร รื่นศิริ  

11 อ.พุทธิพงศ อึงคนึงเวช  

12 อ.ไพลิน ปนสําอางค ลาศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.พชรวรรณ บุญพรอมกุล  

2 ผศ.เมธาวี โหละสุต  

3 อ.ดร.รวิตะวัน โสภณพนิช  

4 อ.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล  

5 อ.กอพงศ วิชญาปกรณ  

6 อ.ธาริตา อินทนาม  

7 อ.พัชราภรณ หนังสือ  

8 อ.มนฑิตา โรจนทินกร  

9 อ.ม่ิง ปญหา ลาศึกษา  

10 อ.มินตรา ตันติกิจรุงเรือง  

11 อ.สุริยาพร เอ่ียมวิจิตร  

12 อ.อานันท อุชชิน  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  คาเมรอน แมคลัคลัน  

Mr.  Cameron McLachlan 

 

2 อาจารย  แฟรงค วิลเลี่ยม  ฟนนี่ย  
Mr.  Frank William  Finney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก 

สาขาวิชาเกาหลีศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อ.ดร.กรณภา บุญมาเลิศ  

2 อ.พรพรรณ จันทรนุม  

3 อ.มินตรา อินทรารัตน  

4 อ.วีรญา กังวานเจิดสุข  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  ยอง มิ เช  
Ms  Young Mi Choe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาจีน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.ปกรณ ลิมปนุสรณ ขยายเวลาราชการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 63 

2 รศ.ดร.สุรสิทธิ ์อมรวณิชศักดิ์  

3 รศ.สมชาย สุขะการคา  

4 ผศ.ดร.นิพนธ ศศิภานุเดช  

5 ผศ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวด ี  

6 ผศ.ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ  

7 อ.อรณิศา อุรพีพัฒนพงศ  

8 อ.ดร.ณัฏฐนิจ แชมสุวรรณวงศ  

9 อ.ดร.ปยะมาศ สรรพวีรวงศ  

10 อ.ดร.สุภินดา รัตนตั้งตระกูล  

11 อ.รัชกฤช วงษวิลาศ  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  เหมย หาน  
Miss  Han Mei 

 

2 อาจารย  เหลิ่ง ถิง  
Miss  Leng Ting 

 

3 อาจารย  เลี่ยว หลิงจวน  
Miss  Liao Ling-Juan 

 

4 อาจารย  อู อวิ๋นหลง  
Mr.  Wu  Yunlong 

 

5 อาจารย  หยาง หงกุย  
Mr.  Yang  Hongkui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช  

2 รศ.ดร.สุณียรัตน เนียรเจริญสุข  

3 รศ.ทัศนีย เมธาพิสิฐ  

4 ผศ.ดร.ปยวรรณ อัศวราชันย  

5 ผศ.ดร.ปยะนุช วิริเยนะวัตร  

6 ผศ.ดร.พัชราพร แกวกฤษฎางค  

7 อ.ดร.น้ําใส ตันติสุข  

8 อ.ดร.เผาสถาพร ดวงแกว  

9 อ.ดร.ภรณีย พินันโสตติกุล  

10 อ.ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ  

 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  อัทสึยะ โยชิดะ  

Mr.  Atsuya Yoshida 

 

2 อาจารย  ฮารุนะ ยามาชิตะ  
Miss  Haruna  Yamashita 

 

3 อาจารย  โค เซนโกคุ  
Mr.  Ko Sengoku 

 

4 อาจารย  ชิซึกึ  ยานางิซาวา  
Mrs.  Shizuku  Yanagisawa 

 

5 อาจารย  โยชิโนริ มิซุโนะ  
Mr.  Yoshinori MIZUNO 

 

6 อาจารย  ยูคิเอะ ณ นคร  
Mrs.  Yukie Nanakorn 

 

7 อาจารย  ยูมิโกะ ยามาโมโตะ  
Mrs.  Yumiko YAMAMOTO 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.นิตยา แกวคัลณา  

2 รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง  

3 รศ.เจียรนัย ศิริสวัสดิ ์  

4 รศ.อรพัช บวรรักษา  

5 ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ  

6 ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ  

7 ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา  

8 ผศ.ดร.วรางคณา ศรีกําเหนิด  

9 ผศ.ดร.วัชราภรณ ดิษฐปาน  

10 ผศ.ดร.สิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน  

11 ผศ.ดร.สุธาสินี ปยพสุนทรา  

12 ผศ.ดร.สุภาพร พลายเล็ก  

13 ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ  

14 ผศ.น้ําเพชร จินเลิศ  

15 ผศ.ม.ล.คํายวง วราสิทธิชัย  

16 ผศ.พรทิพย เฉิดฉินนภา  

17 ผศ.รจเรข รุจนเวช  

18 ผศ.ศรวนีย สรรคบุรานุรักษ  

19 ผศ.สุรัตน ศรีราษฎร  

20 ผศ.อรสุธี ชัยทองศรี ลาศึกษา  

21 ผศ.อํานาจ ปกษาสุข ลาศึกษา  

22 อ.นิติพงศ พิเชฐพันธุ ลาศึกษา  

23 อ.เยาวลักษณ อยูเจริญสุข  

24 อ.วชิราภรณ รุงโรจนชนาทิพย  

25 อ.วันชนะ ทองคําเภา  

26 อ.วิราพร หงษเวียงจันทร  

27 อ.สังวาลย คงจันทร  

28 อ.เสกสันต ผลวัฒนะ  

 

 

 

 



ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.ขนิษฐา กองทิพย จารุพินทุโสภณ  

2 รศ.ดร.สัญชัย สุลักษณานนท  

3 รศ.ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย  

4 ผศ.ชนยา ดานสวัสดิ์  

5 ผศ.ศุภลัคน เตชะพงศธร ลาปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ  

6 ผศ.ดร.สุทิษา โรจนอนันต  

7 อ.ดร.มาริสา การีเวทย  

8 อ.คัคนางค คันธสายบัว  

9 อ.เฉลิมเกียรติ สุขเอียด  

10 อ.ธรณินทร มีเพียร  

11 อ.บัณฑูร ราชมณี  

12 อ.ปอมเพชร ตาณังกร  

13 อ.วันรัก สุวรรณวัฒนา ลาศึกษา  

14 อ.วิมลณัฐ ทองสะอาด  

15 อ.อลังการ จรรยางาม  

16 อ.อาทิตย วงษสงา  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  บรูโน  มารชาล  

Mr.  Bruno Alain  Marchal 

 

2 ผูเชี่ยวชาญ  เฟรเดอริค แดเนียล  คารราล  
Mr.  Frederic Daniel  Carral 

 

3 อาจารย  นิโคลา พอล เอ็มมานูเอล  รีวิว  
Mr.  Nicolas Paul Emanuel  Revire 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ภรรดา ทามุระ  

2 อ.กนกขวัญ แกวแท  

3 อ.คงกฤช พุกกะมาน  

4 อ.ดนยา ตันติสันติสม  

5 อ.โปรดปราณ อรัญญิก  

6 อ.ศิริมา ศิริทรัพยสถิตย  

7 อ.สุทธิชล โพธิรังษี  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  แอนดรีอัส วิกฟรีด  คโนพ  

Mr.  Andreas Siegfried  Knoop 

 

2 อาจารย  คารสเทน ซเตฟาน โลเรค  

Mr.  Karsten Stefan Lorek 

 

3 ผูเชี่ยวชาญ  อูเวอ  ฟริคเคอ  

Mr.  Uwe Fricke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.กรัณยา ชัยรัตน  

2 ผศ.ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ  

3 อ.ณิชา ใบเจริญ  

4 อ.ธเนศ ปุรณสุธีมงคล  

5 อ.ปยาภรณ คงแสงภักดิ์  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.  โอลกา  ซิลีนา  
Mrs.  Olga  Zhilina 

 

2 อาจารย  ชานนา เติรก  
Mrs.  Zhanna Turk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล  

2 รศ.ดร.นันทวัน ชูอารยะประทีป  

3 รศ.ดร.พนิดา ซิมาภรณ ขยายเวลาราชการ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 66 

4 รศ.ดร.วริษา โอสถานนท  

5 รศ.ดร.ศุภวัฒน พุกเจริญ  

6 รศ.ดร.สุปรียา ธนะภูมิ  

7 รศ.ศศี จันทรประพันธ  

8 ผศ.ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี  

9 ผศ.ดร.ณุชชฎา ดํารงศิริ  

10 ผศ.ดร.ปทมวรรณ จิมากร ซิลลิ  

11 ผศ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ  

12 ผศ.ดร.ศิริรัตน ณ ระนอง  

13 ผศ.ดร.สุริยันติ์ ปานเลห  

14 ผศ.ดร.เสนห ทองรินทร  

15 ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภูพิพัฒน  

16 ผศ.กัญทิพา สรรพศรี  

17 ผศ.ณิชารีย สุรียชัยนิรันดร  

18 ผศ.พนาทิพย พินิจศักดิ์กุล  

19 ผศ.วิรังรอง บุญนุช  

20 อ.ดร.กมลรัตน ศรีหารักษา  

21 อ.ดร.นันทิกา พฤทธิกานนท  

22 อ.ดร.ปรัญญา บุนนาค  

23 อ.ดร.สานุช เสกขุนทด ณ ถลาง  

24 อ.กมลวรรณ ฝายรีย โจคัน  

25 อ.จิรธร สกุลวัฒนะ  

26 อ.จิราพร พรประภา  

27 อ.ญาณิกา เพชรโรจน ลาศึกษา  

28 อ.ณศธร วิทยารัฐ ลาศึกษา  

29 อ.ณัฐนิจ อัศวรักษาวงศ  

30 อ.ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์  

31 อ.ณัฐวดี กอนทอง  



ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

32 อ.ธนกร จีรธนวินท ลาศึกษา  

33 อ.นทีพร แกวคง  

34 อ.ผณิดา ชื่นมนุษย  

35 อ.ภาวิน มาลัยวงศ  

36 อ.ภิญพรรณ สุวรรณสิงห  

37 อ.วรรณกนก พรหมเดชะ  

38 อ.วิชยา ปดชามุก ลาศึกษา  

39 อ.วิศรุต ไผนาค  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  แดเนียล เจมส  ริชารดสัน  
Mr.  Daniel James  Richardson 

 

2 อาจารย  แดนิโล แฮเนียล  โพบเลโต เจอาร  

Mr.  Danilo Haniel  Poblete Jr. 

 

3 อาจารย  ดิเรค ฮอปเปอร  
Mr.  Derek Hopper 

 

4 ผูเชี่ยวชาญ  ฮารัลด แอนเดรีย เคราส  

Mr.  Harald Andreas Kraus, Phd. 

 

5 อาจารย  จอน เคโต เทวิค  

Mr.  Jon  Cato Tevik 

 

6 อาจารย  โจนาธาน วิลเลี่ยม มาจัมเดอร  
Mr.  Jonathan William Majumder 

 

7 อาจารย  แคทเธอรีน ลาบราเดอร บาทัค  
Miss  Katherine Labrador Batac 

 

8 ผูเชี่ยวชาญ  นีล อีวาน จอน แอนโทนี่  

Mr.  Neil Evan Jon Anthony Bowen,  

 

9 อาจารย  ปเตอร โจเซฟ โบแลน  

Mr.  Peter Joseph Bolan 

 

10 อาจารย  ไซมอน ไมเคิล  สจวต  

Mr.  Simon Michael  Stewart 

 

11 อาจารย  วิลเล็ม วัน อเมรอนแกน  

Mr.  Willem van Amerongen 

 

 



สาขาวิชาภาษาศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.ชัชวด ีศรลัมพ  

2 รศ.ดร.ทรงธรรม อินทจักร  

3 ผศ.ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา  

4 อ.ดร.จุฑามณี ออนสุวรรณ  

5 อ.ดร.อนุชิต ตูมณีจินดา  

6 อ.ตุลยา นครจินดา  

7 อ.ประภัสสร เจียมวงษา  

8 อ.พิรุฬห ปยมหพงศ  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผูเชี่ยวชาญ 2  อลัน เจมส เบนจามิน คลารค  

Mr.  Alan James Benjamin Clarke 

 

2 ผูเชี่ยวชาญ  แอนดรูว แอนโทนี่ โจคันส  
Mr.  Andrew  Anthony Jocuns, Phd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมวิชาภาษาอาเซียน (ภาษามลายู) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อ.ดร.ชัยวัฒน มีสันฐาน  

 

กลุมวิชาภาษาอาเซียน (อาเซียนศึกษา) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.มรกตวงศ ภูมิพลับ ลาศึกษา  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบคลัง 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  ฮามัม สุปรียาดี  

Mr.  Hamam Supriyadi, Phd. 

 

2 อาจารย  เล เงวียน ลาน จ ี 

Miss  Le Nguyen Lan Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา 

ลูกจางช่ัวคราวงบรายไดหนวยงาน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.  ชานนท  อัศนธรรม  

Mr.  Chanon  Adsanatham 

 

2 อาจารย  โดนัลด แมทธิว แวกเนอร  
Mr.  Donald Matthew Wagner 

 

3 อาจารย  เอ็ดเวิรด นูท  

Mr.  Edward Charles Knuth 

 

4 อาจารย  ปเตอร แฮมมอนด  

Mr.  Peter Hammond, Phd. 

 

5 อาจารย  สตีเฟน อดัมส  

Mr.  Stephen Adams 

 

6 อาจารย  โทเบียส เมดสเลอร  

Mr.  Tobias  Metzler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการรัสเซียศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อ.ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ  

2 อ.กติมา พวงชิงงาม  

3 อ.วิชนี ศรีสนิท ลาศึกษา  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบรายไดหนวยงาน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  แอนดเซลินา  มาซิทโลวา 

Mrs.  Andzhelina Mashitlova  

 

2 อาจารย  วาเลนตินา ทาราโซวา 

Mrs.  Valentina Tarasova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อ.ดร.ศศินันท เครือชัยพินิต  

2 อ.ชนมธิดา อุยกูล  

3 อ.ลภัสวีณ นิลมานัตต  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบรายไดหนวยงาน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  เจคอบ เอ็มมอรสัน โฮแกน  

Mr.  Jacob Emmerson Hogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อ.โศจิรา กรรณสูต  

 

ลูกจางช่ัวคราวงบรายไดหนวยงาน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารย  โฟลเรียน บุญเอ่ียม  

Mr.  Florian Booneiam 

 

2 อาจารย  จอหน แจสเปอร คอรเทส  

Mr.  John Jasper Castillo Cortes 

 

3 อาจารย  โทมัส เควิน เคาว เมอริช เบริโต  
Mr.  Thomas Kevin Claude Maurice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.เกตุชพรรณ คําพุฒ  

2 ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช  

3 อ.ดร.สุวรรณรัตน มีสมบูรณพูนสุข ลาปฏิบัติการวิจัย  

4 อ.นิตยาภรณ พรมปญญา ลาศึกษา  

5 อ.ศาสนีย ศรศิลป  

 























 

 

เอกสารแนบหมายเลข 2-2 

การแกไขเกรดและการศึกษาโดยไมผานวิชาพ้ืนความรู 

 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี 

ตามนโยบายอธิการบดี 

การขอแกเกรด การศึกษาโดยไม

ผานวิชาพ้ืนความรู 

การขอแกไข  W 

เปนเกรด 

การขอแกเกรดจะกระทําไดตามมติท่ี

ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2519  

และการแกไขมติท่ีประชุมคณบดีเพ่ิมเติม

ครั้งท่ี 15/2525  ดังนี้  

1. อนุญาตแกเกรดไดเฉพาะกรณีผิดพลาด

ในการกรอกคะแนนหรือรวมคะแนน

เทานั้น  โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี  

2. การสงรายงานลาชาไมวากรณีใดๆ  

จะไมอนุญาตใหแกเกรดไดเลย  

3. การกําหนดระยะเวลาตามความขอ 1 

ใหแกภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ

ผลสอบ  

4. การแกเกรดภายหลังจากท่ีนักศึกษารับ  

Transcript  ไปแลวยอมไมอาจกระทําได  

5. การแกเกรดท่ีมีผลกระทบถึงการ

เปลี่ยน แปลงสถานภาพของนักศึกษา 

อาจถูกถอนชื่อหรือไมถูกถอนชื่อ   

หรืออาจไมสําเร็จการศึกษาเปนสําเร็จ

การศึกษา หรือการไม ไดเกียรตินิยมเปน

ไดรับเกียรตินิยม หรือการใหไดรับเกียรติ

นิยมสูงข้ึนใหอยูในดุลยพินิจของ

อธิการบดี 

      หมายเหตุ การแกเกรดทุกครั้งผูสอน

จะตองทําเรื่องผานคณบดีพรอมท้ัง

หลักฐานกระดาษคําตอบ และการ

พิจารณาเกรดสําหรับการขอแกเกรดตาม

ขอท่ี 5 ตองเสนอทานอธิการบดีพิจารณา

ตอไป 

การขอแกเกรดตาม

นโยบายอธิการบดี  

ลงวันท่ี 23 มิ.ย. 40 

และลงวันท่ี 20 

พ.ค. 2541  ดังนี้  

1. อนุมัติใหแกผูท่ี

เปนนักศึกษาอยู  

2. การขอแกไข

คะแนนตองตั้ง

คณะกรรมการ

พิจารณาเพ่ือเสนอ

ความเห็นพรอมท้ัง

พิจารณาวาอนุมัติ

หรือไมอนุมัติ  

3. การขอแกไข

คะแนนตองแนบ

หลักฐานการรวม

คะแนนของ

อาจารยผูสอน 

ขอสอบ หรือ

รายงานของ

นักศึกษาเพ่ือ

ประกอบการ

พิจารณาดวย  

 

อธิการบดีไดให

นโยบายเรื่อง

การศึกษาโดยไมผาน

วิชาพ้ืนความรู  ดังนี้  

การอนุมัติให

นักศึกษา  ศึกษาโดย

ไมผานวิชาพ้ืนความรู 

ตองตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาเพ่ือเสนอ

ความเห็นพรอมท้ัง

พิจารณาอนุมัติ

หรือไมอนุมัติกอน

เสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาตอไป 

นโยบายอธิการบดี

ใหปฏิบัติ

เชนเดียวกันกับการ

ขอแกไขเกรด 



 

 

          วันท่ี  22  มกราคม  2542 





เอกสารแนบหมายเลข 4 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา หรือ QUALITY ASSURANCE  หมายถึง การทํากิจกรรม หรือการ

ปฏิบัติภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)             

การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมินคุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) ซ่ึงทํา

ใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความม่ันใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต 

ผลผลิต และผลลัพธของการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพ และมาตรฐาน โดยกําหนดให

สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือใชเปนกลไกใน

การผดุงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนระบบ และกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย

สถานศึกษา และ/หรือหนวยงานตนสังกัด และการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

เสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปดเผยตอสาธารณะชนอันนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอกเปนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง

นอย 1 ครั้ง 

ในทุกรอบ 5 ป 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพ ซ่ึงบริหารโดยรองคณบดี                     

ฝายมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร สําหรับ

นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

1. วางนโยบาย และจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

2. เพ่ือใหการดําเนินงาน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ในการดําเนินงานดานประกัน 

 

 



 
 
คุณภาพตามนโยบายดานการประกันคุณภาพของสถาบัน คณะกรรมการดังกลาวทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแล

ภารกิจดานการประกันคุณภาพการศึกษาคลอบคลุมทุกดาน และทุกระดับ ไดแก 

(1) คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร 

(2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

(3) คณะกรรมการฝายดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(4) คณะกรรมการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชุดตางๆ มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือเปนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกัน

คุณภาพแกบุคลากร และคณาจารย เพ่ือใหเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และใหการดําเนินงาน

เปนไปในทิศทางอันกอใหเกิดการบรรลุตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของคณะ 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงคุณภาพ

ตามผลการประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะอยางตอเนื่อง 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร คณะฯ นําผลการ

ประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

6. มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพในเว็บไซตการประกันคุณภาพของ

คณะฯ เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบ  

7. มีนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การสรางฐานขอมูลประกัน

คุณภาพการศึกษา  ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูลการวิจัย 

8. มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตรในแตละปการศึกษา ซ่ึง

สอดคลองกับคูมือ และแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตรยังจัดตั้งหนวยงานประกันคุณภาพ เพ่ือทําหนาท่ีจัดระบบ และกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน และประสานงานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพกับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษาเปนผูกํากับดูแลการประกันคุณภาพของคณะฯ 

นอกจากนี้ยังมีผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการประกันคุณภาพแตละองคประกอบ รวมถึงจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  

การดําเนินงานซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการและบุคลากรจากทุกหนวยงานนี้เปนหนาท่ี และความรับผิดชอบ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะฯ ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 คณะศิลปศาสตรมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 1. คณะศิลปศาสตรมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับคณะ หลักสูตร              

และสํานักงานเลขานุการคณะ 

 2. คณะศิลปศาสตรไดกําหนดระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายใน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.1 จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร  

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร และเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  

เพ่ือพิจารณา 

  2.2 กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ในภาพรวมของคณะฯ และเสนอเขาท่ีประชุม

กรรมการบริหารคณะฯเพ่ือพิจารณา 

  2.3 กําหนดตัวบงชี้สะทอนเอกลักษณของคณะฯ และเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการบริหาร

คณะฯเพ่ือพิจารณา 

  2.4 กําหนดแผนกลยุทธ/แผนงานการบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณของคณะไดดาน                           

“ความหลากหลายและเสรีภาพทางวิชาการ” และเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา 

  2.5 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

  2.6 หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะฯ นําผลการประเมิน

ระดับหลักสูตร มาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

  2.7 สํานักงานเลขานุการคณะทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพของคณะศิลปศาสตร 

  2.8 คณะศิลปศาสตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

ประจําป การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพในภาพรวม และนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการทํางานของคณะฯใหมี

คุณภาพดียิ่งข้ึน รวมถึงเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาท่ีผานมา 

  2.9 คณะศิลปศาสตรจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษาใหทาง

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การบริหารงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 คณะศิลปศาสตรมีคณะกรรมการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ มีหนาท่ี 

  1.1 กําหนด ดูแล กํากับนโยบายใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และของคณะศิลปศาสตร 

  1.2 วิเคราะหตัวบงชี้ทุกประเภท และนําเสนอขอมูลใหผูบริหารพิจารณาดําเนินการ 

  1.3 สรางระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ ท้ังในระดับ

คณะฯ และระดับหลักสูตร 

  1.4 วางแผนงาน ติดตาม ประเมิน พัฒนา แกไข ปรับปรุงการดําเนินการตามผลการประเมิน 

  1.5 สงเสริมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในทุกรูปแบบเพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง และพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของงานประจําในทุกระดับ 

 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีหนาท่ี 

  2.1  เชื่อมโยง และประสานงานระหวางคณะและภาควิชา/โครงการพิเศษ ในการดําเนินการ

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.2  สรางความเขาใจการทํางานดานการประกันคุณภาพในสังกัดของตนเอง และมีบทบาท

ดานตางๆ ในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

  2.3  เปนผูรับผิดชอบหลักหรือเปนผูรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสังกัด 

  2.4  จัดเก็บ และใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณะศิลปศาสตร 

  2.5. เสนอความเห็นอันเปนประโยชนตอการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 

 3. คณะกรรมการฝายดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ี 

  3.1 สรางมาตรฐานการทํางานของสํานักงานเลขานุการคณะโดยการทบทวนขอบเขตภาระ

งานของแตละฝาย วิเคราะหสัดสวนภาระงานและจํานวนบุคลากรของแตละแผนก 

  3.2 ปรับปรุงวิธีการทํางาน การจัดเก็บขอมูล และสรางระบบการจัดเก็บฐานขอมูลของแตละ

แผนกใหเปนเอกภาพ 

  3.3 สรางระบบเชื่อมโยงการทํางานระหวางแตละแผนกเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

  3.4 สรางระบบควบคุมภายในและการประเมินตนเองเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีทิศทาง

และมีระบบเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการทํางาน 

 

 

 



 
 
 4. คณะกรรมการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ี 

  4.1 สรางระบบและแผนการประชาสัมพันธการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะศิลปศาสตร 

  4.2 ประชาสัมพันธขอมูล ขาว ความเคลื่อนไหว และการจัดกิจกรรมดานตางๆ ของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยดําเนินการในเชิงรุก 

  4.3 สงเสริมความเขาใจอันดีในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาใหประชาคมศิลป

ศาสตร 

  4.4 ติดตามงานและประเมินผลการดําเนินงาน พรอมท้ังปรับปรุง พัฒนา แกไข ตามผล

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระดับหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตรเลือกใชระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. (IQA สกอ.) 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1.การกํากับมาตรฐาน 

 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีกําหนด 

2.บัณฑิต 

 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา 

3.นักศึกษา 

 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

4.อาจารย 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ระดับคณะ 

คณะศิลปศาสตรเลือกใชระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. (IQA สกอ.) ประกอบดวย 5 

องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1 การผลิตบัณฑิต 

 

1.1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2 การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

3 การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 การบริหารจัดการ 

 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมสถาบัน และเอกลักษณ ของคณะ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ในการประเมินระดับคณะยังมีตัวบงชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีก จํานวน 8 ตัวบงชี้ ไดแก 

มธ. 1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

มธ. 2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาตอนักศึกษาท้ังหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 

มธ. 3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยท้ังหมด. 

มธ. 4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาท้ังหมด (ไมจํากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 

มธ.  5 รอยละของวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

มธ. 7 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

มธ. 8 สัดสวนของจํานวนการอางอิง (Citation) บทความในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนบทความท่ีตีพิมพใน   

        ฐานขอมูล Scopus 

มธ. 9 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือ 

        นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

สําหรับระบบการประกันคุณภาพระดับคณะจะมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีใชระบบ IQA ของ สกอ. ไปเปน

ระบบ EdPEx  ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหหนวนงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใช

ระบบ EdPEx  โดยคณะศิลปศาสตรกําหนดใชระบบนี้ในปการศึกษา 2560 



 
 
EdPEx ยอมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ” ซ่ึงเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ

เกณฑ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนตนแบบของรางวัล

คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ EdPEx คือกรอบท่ีทําใหมอง/คิดและบริหาร

องคกรในเชิงระบบ กลาวคือมองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด และชวยใหในการพัฒนาอยางกาวกระโดดและ

ยั่งยืน จากจุดเนนท่ีเปนเรื่องหลักของสถาบัน 

เกณฑ EdPEx เปนชุดของคําถามเก่ียวกับ เรื่องสําคัญ 7 ดานในการบริหารและดําเนินงานของสถาบัน ไดแก 

 1. การนําองคการ 

 1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง  

  1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 

 2. กลยุทธ  

2.1 การจัดทํากลยุทธ 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

3. ลูกคา  

 3.1 เสียงของลูกคา 

 3.2 ความผูกพันของลูกคา 

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

 4.1 การวัด การวิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 

 4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. บุคลากร  

 5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

6. ระบบปฏิบัติการ 

 6.1 กระบวนการทํางาน 

 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 



เอกสารแนบหมายเลข 5 

เกณฑการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีและการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง 

 
ในการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ี และการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง ท้ังระดับภาควิชา 

และระดับคณะฯ ผูขอรับการประเมินตองมีเอกสารประกอบท่ีใหสอดคลองกับเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน

แบบประเมิน เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายงานการประเมิน ใหนําเอกสารตอไปนี้ใชประกอบรายงานการประเมิน 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

    1.1 ไดปฏิบัติหนาท่ีสอน หรือชวยสอนประจํา

ภาควิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

จากคณะ/หนวยงาน 

1. ตารางสอนสองภาคการศึกษากอนหนา เฉพาะ

หลักสูตรปกติท่ีไมไดรับคาตอบแทน/ระหวางการขอรับ

การประเมิน 

2. คําสั่งแตงตั้งการเปนกรรมการในชุดตางๆ ท้ังระดับ

ภาควิชา และระดับคณะ (ถามี) และหลักฐานการเขา

รวมประชุม 

1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  

และเอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม 

1. ผลงานทางวิชาการแตละภาควิชา อาทิ 

- เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 

- สื่อการสอน 

 2. หลักฐานในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/การเขา

รวมอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 

อาทิ รายงานการเขารวมกิจกรรม 

 3. แผนพัฒนาตนเอง 

 4. การไดรับเชิญเปนวิทยากร หรือเปนกรรมการท่ี

เก่ียวของกับวิชาการจากหนวยงาน ท้ังภายใน และ

ภายนอกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ 

- จดหมาย หรือหลักฐานการเชิญ 

 5. การเปนบรรณาธิการวารสารวิชาการ (ถามี) 

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติหนาท่ี 

   2.1 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ี

อยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 

1. แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา 

2. หลักฐานการเขารวมประชุมท้ังระดับภาควิชา และ

ระดับคณะ/รายงานการประชุมชุดตางๆ 

   2.2 ปฏิบัติหนาท่ีตรงตอเวลา และปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

1. แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา 

2. หลักฐานการลาปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. หลักฐานการสอนชดเชย (กรณีท่ีลาสอน) 

   2.3 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณ 

ตอวิชาชีพ 

- ไมมีรายงานวาถูกรองเรียนเก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม ความประพฤติ หรือการคัดลอกงานวิชาการ

ของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมไดอางอิง 



รายงานการประเมิน ใหนําเอกสารตอไปนี้ใชประกอบรายงานการประเมิน 

   2.4 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

- การประเมินโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชา 

หรือจากผูท่ีเคยทํางานรวมกับผูถูกประเมิน 

   2.5 เสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และงานบริการท่ีเก่ียวของ 

1. ประเมินโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชา/

ผูสอนรวม/ผูทํางานรวม 

2. คําสั่งแตงตั้งการเปนกรรมการในชุดตางๆ ท้ังระดับ

ภาควิชา และระดับคณะ และหลักฐานการเขารวม

ประชุม 

   2.6 มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัว

และการทํางาน และปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือ 

- ไมมีเอกสารรองเรียนเก่ียวกับความประพฤติ 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินาท่ี 

   3.1 ดานการสอน 

        - ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเปนไป

ตามเกณฑท่ีคณะ/หนวยงานกําหนด         

 

 

- ตารางสอน 2 ภาคการศึกษากอนหนาการประเมิน 

เฉพาะหลักสูตรปกติท่ีไมไดรับคาตอบแทน/ระหวางการ

ขอรับการประเมิน 

        - ความสามารถในการสอน และระดับ

คุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

การสอน และ การประเมินของผูสอนรวม 

1. แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา 

2. ผูสอนรวม (ถามี) 

        - ความสามารถในการผลิตผลงานดานการ

สอน  เชน คูมือการสอน เอกสารประกอบการสอน 

สื่อการสอนฯลฯ 

1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/คูมือการ

สอน 

2. สื่อการสอน 

3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ี

เทียบเทา 

         - ความสามารถดานวิชาการ  โดยพิจารณา

จากความรูในเนื้อหาวิชาการและความสามารถท่ีจะ

สอนไดหลายวิชา รวมท้ังการติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีจะสอนและท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการ

เปนท่ียอมรับ 

 

 

1. ตารางสอน 

2. การไดรับเชิญเปนวิทยากร/เปนกรรมการท่ีเก่ียวของ

กับวิชาการจากหนวยงาน ท้ังภายใน และภายนอกท้ัง

ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ 

    - จดหมายเชิญ หรือหลักฐานการเชิญ 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะตางๆ อาทิ 

    - เอกสารประกอบการสอน หรือ  

    - เอกสารคําสอน หรือ 

    - ตํารา หรือ 

    - บทความวิชาการ หรือ 

    - การเสนอผลงานทางวิชาการ (โดยมี Proceeding) 



         - ความสามารถดานวิจัย และการเขียน

เอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา พิจารณาจาก

ภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมใน

การทํางานวิจัย ตองไมลอกผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิง

ชื่อเจาของหรือไมไดรับอนุญาต 

    - ผลงานงานวิจัย เชน รายงานผลงานวิจัย/บทความ

วิจัย 

    - ผลงานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา 

1. งานแปล หรือ 

2. งานสรางสรรค 

   3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ดานการ

บริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

        - การกําหนดตารางเวลา (Offices hours) 

ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห         

 

 

 

1. ตารางเวลาใหนักศึกษาในท่ีปรึกษาพบ 

2. หลักฐานการพบนักศึกษากลุม/เดี่ยว/ เพ่ือการให

คําปรึกษาแกนักศึกษา อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส / สื่อ

ออนไลน / หลักฐานการนัดหมายนักศึกษา (สําหรับ

หลักฐานอยูในดุลพินิจของภาควิชา) 

        - จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะ

อาจารยท่ีปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนักศึกษา        

1. ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาในท่ีปรึกษา 

2. คําสั่งเปนท่ีปรึกษาท่ัวไปท้ังปริญญาตรี/ปริญญาโท/

ปริญญาเอก วิชาเอกระดับปริญญาตรี 

        - การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมอันดีงาม 
    - หลักฐานการเปนกรรมการ หรือเขารวมกิจกรรม

ตางๆ 
        - ความรับผิดชอบในการทํางานบริการ

วิชาการ หรืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองาน

บริหาร   ตามท่ีไดรับมอบหมาย       

        - คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลอง

กับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 

    - การเขารวมกิจกรรม และจํานวนเวลาท่ีใชในการ

ใหบริการ 

        - จํานวนครั้งท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ัง

ภายในและภายนอกคณะ/หนวยงาน 

    - การไดรับเชิญเปนวิทยากร/เปนกรรมการท่ี

เก่ียวของกับวิชาการจากหนวยงาน ท้ังภาครัฐ และ

ภาคเอกชน อาทิ จดหมาย หรือหลักฐานการเชิญ (ถามี) 

 

หมายเหตุ 

 1. ผลงานทางวิชาการ ขอ 3.2 ในขอ 3 ใหเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 2. การกําหนดจํานวนครั้งของการเขารวม หรือทํากิจกรรมตางๆ ของอาจารยใหอยูในดุลยพินิจของ

ภาควิชา 
 
 
 



อาจารยที่ไดรับการจางตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 58 เปนตนไป 

วุฒิปริญญาเอก 

 1. การตอสัญญาท่ีสาม จะดําเนินการไดเม่ือไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือไดยื่นขอตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ภายใน 6 เดือนกอนครบสัญญาท่ีสอง ในกรณีท่ียังไมตําแหนง หรือยื่นขอตําแหนงใหถือ

เปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 2. การตอสัญญาท่ีสี่ จะดําเนินการไดเม่ือไดตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในกรณีท่ียังไมได

ตําแหนงรองศาสตราจารย ใหขยายอายุสัญญาจางท่ีสามตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุ

สัญญาครบ 2 ครั้งแลวยังมีตําแหนงต่ํากวารองศาสตราจารย ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 

วุฒิปริญญาโท 

 1. การตอสัญญาท่ีสาม จะดําเนินการไดเม่ือหนวยงานพิจารณาวามีผลงานพรอมยื่นขอตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ในกรณีท่ียังไมมีผลงาน ใหขยายอายุสัญญาจางท่ีสองตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง 

หากขยายอายุสัญญาจางครบ 2 ครั้งแลวยังไมมีผลงาน ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 2. การตอสัญญาท่ีสี่ จะดําเนินการไดเม่ือไดตําแหนงไมตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในกรณีท่ี

ยังไมไดตําแหนงรองศาสตราจารย ใหขยายอายุสัญญาจางท่ีสามตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง  หาก

ขยายอายุสัญญาครบ 2 ครั้งแลวยังมีตําแหนงต่ํากวารองศาสตราจารย ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 

อาจารยที่ไดรับการจางกอนวันที่ 1 พ.ค. 58 

1. ตําแหนงอาจารย ซ่ึงอยูในอายุสัญญาท่ีสอง จะตองไดตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

ภายใน 5 ปถัดไปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาท่ีสอง ในกรณีท่ียังไมไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหขยายอายุ

สัญญาจางท่ีสองตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาจางครบ 2 ครั้ง และยังไมได

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

2. ตําแหนงอาจารย ซ่ึงอยูในอายุสัญญาท่ีสาม จะตองไดตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

ภายใน 5 ปถัดไปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาท่ีสาม ในกรณีท่ียังไมไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหขยายอายุ

สัญญาจางท่ีสามตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาจางครบ 2 ครั้ง และยังไมได

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงอยูในอายุสัญญาท่ีสาม ตองไดตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ภายใน 5 ปถัดไปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาท่ีสาม ในกรณีท่ียังไมไดตําแหนงรองศาสตราจารย ใหขยายอายุสัญญา

จางท่ีสามตอไปอีกครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 2 ครั้ง หากขยายอายุสัญญาจางครบ 2 ครั้ง และยังไมไดตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ใหถือเปนการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 4. การตอสัญญาท่ีสี่ จะดําเนินการไดเม่ือไดตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

   

 

 



หมายเหตุ 

 1. ในกรณีท่ีตองชดใชทุนแลวยังขอตําแหนงทางวิชาการไมได ใหเปนไปตามสัญญาชดใชทุน 

 2. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน หรือมีปญหาเก่ียวกับการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการแลวยังไมได  

หรือมีปญหาดานสุขภาพ หรือมีปญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติขยายอายุ

สัญญาจางเปนรายกรณี 

3. ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม ใหดําเนินการขยายอายุสัญญาตามระยะเวลาท่ีไดรับ

อนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม และเม่ือกลับจากการลาดังกลาวแลว ใหเริ่มนับคุณสมบัติในชวงอายุสัญญาครั้ง

ถัดไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 6 

หลักเกณฑการเลือ่นคาจาง 
 

ในการเลื่อนคาจางจะตองอยูในหลักเณฑดังตอไปนี้ 

1. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 

2. ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุอันสมควร 

3. ตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา 4 เดือน 

4. ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ

ในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของตําแหนงหนาท่ีการงาน

ของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

5. ในรอบปท่ีแลวมา ตองไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน โดยนับตั้งแตวันท่ี  

1  กุมภาพันธ เปนตนไป จนถึงวันท่ี 30  กันยายน เวนแต ในกรณีท่ีเปดทําการวันแรก หรือวันถัดไปของเดือน

กุมภาพันธตรงกับวันหยุดราชการ หรือไดปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 เดือนกอนถึงแกความตาย  

 โดยใหนําผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินมาคิดเปนสัดสวนเพ่ือประกอบการเลื่อนคาจาง 

 6. สําหรับผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ อํานาจ พิจารณาอนุญาตการลา และการให

ไดรับคาจางระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน 

 7. ตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด 

 8. มีวันลากิจสวนตัว และลาปวยรวมกันไมเกิน 45 วันทําการ แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้ 

  8.1 ลาไปปฏิบัติงานในองคระหวางประเทศ 

  โดยใหนับเวลาเต็มเวลาราชการ และเม่ือกลับมาปฏิบัติงานใหมีการเลื่อนเงินเดือนยอนหลังไป

ในแตละปท่ีควรจะไดเลื่อน 

  8.2 ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

  ใหรายงานความกาวหนาทุกๆ 3 เดือน เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

และสงผลงานเม่ือสิ้นสุดการลาดวย หากไมปฏิบัติตามระเบียบจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบ

ประจําป 

  8.3 ลาพักผอน 

  8.4 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (เฉพาะ

วันลาท่ีมีสิทธิ์ไดรับคาจางระหวางลา) 

  8.5 ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 

  8.6 ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ไมวาคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันไม

เกิน 120 วันทําการ 

  8.7 ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาท่ี หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับจาก

การปฏิบัติงาน 

   

 



8.8 ลาเขารับการเตรียมพล (เฉพาะผูท่ีมีสิทธิ์ลาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ อํานาจพิจารณาอนุญาตลา และการไดรับคาจางระหวางลาของพนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 9. ในกรณีผูใดไมไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจาง เนื่องจากมีผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60  

ภายใน 2 ป หรือสองรอบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และหนวยงานไดใหโอกาสในการพัฒนา และปรับปรุง

การปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินการปฏิบัติงานยังต่ํากวามาตรฐาน และเปาหมายการปฏิบัติงาน หรืออยู

ในเกณฑ 

ตองปรับปรุง ใหผูบังคับบัญชารายงานเสนอใหอธิการบดีพิจารณาสั่งใหออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยถือวาขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 10. ในแตละภาคการศึกษา หากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผูใดสงผลสอบลาชา หรือไม

ครบถวนเกินกวาระยะเวลาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลกําหนด ใหพิจารณาการเลื่อน หรืองดการเลื่อน

เงินเดือน ดังนี้ 

  10.1 ผูสงผลสอบลาชา 1 ภาคการศึกษา ใหเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 2 

  10.2 ผูสงผลสอบลาชา 2 - 3 ภาคการศึกษาใหงดการเลื่อนคาจาง 

 11. กรณีผูใดมีผลการประเมินไมผานเกณฑภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและการ

เทียบเคียง ใหเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก หมายเลข 1  
แนบทายประกาศ มธ. เรื่อง  เกณฑภาระงานข้ันต่ําและการเทียบเคียงสําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร  

พ.ศ. 2557 

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

หลักเกณฑการคิดคาภาระงานสอน 

 ภาระงานสอน หมายถึง งานสอนในรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรภาคปกติของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยครอบคลุมการสอนทุกประเภท 

ไดแก การสอนแบบบรรยาย ภาคปฏิบัติ (ปฏิบัติการ/ภาคสนาม) PBL (problem based learning) สัมมนา 

โครงงาน (project) และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการสอน 

1. การสอนระดับปริญญาตรี 

 1.1 การสอนบรรยาย 

  - ใชเกณฑภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห ประกอบดวย 

   1. การเตรียมสอน และตรวจงาน 2 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

   2. การสอน   1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

  1 รายวิชา 3 หนวยกิต เทากับ 9 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

  - กรณีท่ีเปนรายวิชาเดียวกัน แตเปดสอนหลายหมู/section สอนโดยอาจารยคนเดียวกัน

ตั้งแตกลุมท่ี 3 เปนตนไปใหคิดภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

 1.2 การสอนภาคปฏิบัติ 

  - ใชเกณฑภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห ประกอบดวย 

   1. เตรียมการสอนปฏิบัติ  1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

   2. ควบคุมการปฏิบัติ  1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

3. การตรวจงาน   1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

  1 รายวิชา 3 หนวยกิต เทากับ 9 ชั่วโมงทําการสัปดาห 

 1.3 การสอนบรรยายและปฏิบัติ (3 หนวยกิต) ประกอบดวย 

  1.3.1 บรรยาย 3 ชั่วโมง + ปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ (ยกเวนภาษาอังกฤษ) 3 ชั่วโมง 

คิดเปน 18 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

  กรณีท่ีเปนรายวิชาเดียวกัน แตเปดสอนหลายหมู/section สอนโดยอาจารยคนเดียวกัน  

กลุมท่ี 2 ใหคิดภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห คิดเปน 18 ชั่วโมงทําการตอ

สัปดาห กลุมท่ี 3 ใหคิดภาระงานสอน 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห คิดเปน 15 ชั่วโมงทําการ

ตอสัปดาห 

  13.2 บรรยาย 3 ชั่วโมง + ปฏิบัติการทางวิชาชีพ 3 ชั่วโมง คิดเปน 18 ชั่วโมงตอสัปดาห 

  13.3 บรรยาย 2 ชั่วโมง + ปฏิบัติการทางวิชาชีพ 3 ชั่วโมง คิดเปน 15 ชั่วโมงตอสัปดาห 

  13.4 บรรยาย 1.5 ชั่วโมง + ปฏิบัติการทางวิชาชีพ 3 ชั่วโมง คิดเปน 13.5 ชั่วโมงตอสัปดาห 



2. การสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

 การสอนบรรยาย  1 หนวยกิต เทากับ 4 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห 

3. กรณีการสอนรวมกันใหคิดสัดสวนตามท่ีสอนจริง 

4. งานสอนประเภทอ่ืนๆ  

      4.1 การฝกงานภาคสนาม คิดตามหนวยกิต 0.5 - 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

1 หนวยกิต 0.5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

2 หนวยกิต 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

3 หนวยกิต 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

4 หนวยกิต 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

  

4.2 การสอนสัมมนา/PBL/โครงงาน      9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 4.3 การสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง (นับเปนวิชาเกินปกติ) 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 4.4 ภาระงานสอนในการไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีเปนคูสัญญา  

และไดรับความเห็นชอบจากคณะศิลปศาสตร      9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก หมายเลข 2  
แนบทายประกาศ มธ. เรื่อง  เกณฑภาระงานข้ันต่ําและการเทียบเคียงสําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ  

คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 

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

ตารางเทียบเคียงภาระสอนกับงานบริหาร 

ภาระงาน จํานวนช่ัวโมงเทียบเคียง 

งานบริหารภายนอกคณะ  

1. อธิการบดี 30 ชม./สัปดาห 

2. รองอธิการบดี 25 ชม./สัปดาห 

3. ผูชวยอธิการบดี 20 ชม./สัปดาห 

4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 25 ชม./สัปดาห 

5. รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 20 ชม./สัปดาห 

6. ประธานสภาอาจารย 10 ชม./สัปดาห 

7. รองประธานสภาอาจารย 1.5 ชม./สัปดาห 

8. เลขาธิการสภาอาจารย 1.5 ชม./สัปดาห 

9. ประธานคณะกรรมการ ซ่ึงมีขอบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ  

และแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

5 ชม./สัปดาห 

10. กรรมการ/อนุกรรมการ ซ่ึงมีขอบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ  

และแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

2.5 ชม./สัปดาห 

11. กรรมการเฉพาะกิจ ท่ีไมมีขอบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ  

และแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

1 ชม./สัปดาห 

งานบริหารภายในคณะ  

1. คณบดี 25 ชม./สัปดาห 

2. รองคณบดี หรือเทียบเทา 20 ชม./สัปดาห 

3. ผูชวยคณบดี 15 ชม./สัปดาห 

4. หัวหนาภาควิชา / สาขา หรือเทียบเทา 15 ชม./สัปดาห 

5. ผูอํานวยการโครงการ / หลักสูตร 10 ชม./สัปดาห 

6. ประธานโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 7.5 ชม./สัปดาห 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก หมายเลข 3  
แนบทายประกาศ มธ. เรื่อง  เกณฑภาระงานข้ันต่ําและการเทียบเคียงสําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ  

คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 

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

ผลงานวิชาการเทียบเคียง 
ระยะเวลา 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการ

ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ี

เก่ียวของ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

2. ตํารา หรือหนังสือ หรืองานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามหลัก

วิชาการ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ ท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร/

Proceedings ระดับนานาชาติ/หนังสือ

วิชาการภาษาตางประเทศ (Book 

Chapter) 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 3 ป 

หรือ 

4. บทความวิจัย/บทความวิชาการ ท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร/

Proceedings ระดับชาต/ิหนังสือ

วิชาการภาษาตางไทย (Book 

Chapter) 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอป 

หรือ 

5. บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีมี

หลักฐานการเผยแพรในท่ีประชุม 

สัมมนา เวทีทางวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอ 2 ป 

หรือ 

1 รายการตอป 

หรือ 

1 รายการตอป 

 

6. บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีมี

หลักฐานการเผยแพรในท่ีประชุม 

สัมมนา เวทีทางวิชาการท่ัวไป 

1 รายการตอป 

หรือ 

2 รายการตอป 

หรือ 

2 รายการตอป 

หรือ - 

7. หนังสือแปล/ตาํราแปล 1 เลมตอ 2 ป 

หรือ 

1 เลมตอ 2 ป 

หรือ 

1 เลมตอ 2 ป 

หรือ 
- 

8. ผลงานสรางสรรค หรือผลงานทาง

วิชาการรับใชสังคม ตามเกณฑ กพอ. 

1 รายการตอป 

 

1 รายการตอป 

 

1 รายการตอป 

 
- 

9. เอกสารคําสอน (ท้ังน้ีเฉพาะอาจารย

บรรจุใหมไมเกิน 2 ป) 

ไมนอยกวา  

30 หนากระดาษ 

A4 ตอ 1 รายวิชา 

ตอภาคการศึกษา 

- - - 
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โครงสรางการคิดคะแนน  

คะแนนเต็ม 2,700 คะแนน =  100 % 
 

หมวด 1  ภาระงานสอน   ( 1,080 คะแนน ) ภาคการศึกษาละ 540 คะแนน 
สวนประกอบ เกณฑการคํานวณ 

1.1 ตรี 
     (1.1.1 – 1.1.5) 

 
1.1 + 1.2  ไมเกิน 486 คะแนน 

1.2 บัณฑิต  
1.3 ผลงานนักศึกษา 
     (1.3.1 – 1.3.2) 

หาก (1.1 + 1.2) + 1.3 เกิน 540 คะแนน 
สามารถยกสวนเกินไปหมวด 2 

          
หมวด 2  ภาระงานทางวิชาการ ( 980 คะแนน ) 

สวนประกอบ เกณฑการคํานวณ 
2.1 – 2.10  ไมเกิน 980 คะแนน 
          
หมวด 3 ภาระงานอ่ืนๆ  ( 640 คะแนน ) ภาคการศึกษาละ 320 คะแนน 

สวนประกอบ เกณฑการคํานวณ 
อาจารยท่ัวไป 
     3.1 (40) 
     3.2 (50) 
     3.3 (120) 
     3.4 (150) 
     3.5 (100) 

 
 

3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5  
ไมเกิน 320 คะแนน 

 
  

ผูบริหาร 
    สวนท่ี 1  ไดจาก 3.1 – 3.5 
 
    สวนท่ี 2  คะแนนตามตําแหนงบริหาร 

 
คะแนนจากสวนท่ี 1 คิดไดไมเกิน 200 คะแนน 

 
 หาก สวนท่ี 1 + สวนท่ี 2 เกิน 320 คะแนน 

สามารถยกสวนเกินไปหมวด 1 
 

แนวปฏิบัติในการโยกคะแนน 
- ผูบริหาร ไดคะแนนหมวด  3.1 - 3.5 รวมแลวไมเกิน  200 
คะแนน + คะแนนหมวด 3.6 สวนเกิน 320 โยกไปหมวด 1 ท้ังหมด
แตไมเกิน 540 คะแนน 
- หัวหนาสาขา/ประธานบริหารหลักสูตร/ผอ.โครงการบริการสังคม 
(โครงการอบรมบุคคลภายนอก) ไดคะแนนหมวด 3.1 - 3.5                 
รวมแลวไมเกิน 320 คะแนน + คะแนนหมวด 3.6 สวนเกิน 320
โยกไปหมวด 1 ท้ังหมดแตไมเกิน 540 คะแนน  
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การคิดชั่วโมงภาระงานและคะแนนการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หมวด 1 ภาระงานสอน (ไมเ่กิน 540 คะแนน) 

(กรณีสอนร่วมกนัให้คดิสดัสว่นตามท่ีสอนจริงทัง้คะแนน และชัว่โมงภาระงาน) 

1.1 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

คาํชีแ้จง  1.  1 หนว่ยกิต = 3 ชัว่โมงทําการ  3 หนว่ยกิต = 9 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

   1 ภาคการศกึษา = 16 สปัดาห์  วิชา 3 หนว่ยกิต = 9 x 16 = 144 

  2. สว่นเพ่ิม (นํา้หนกัคะแนนเพ่ิมขึน้ตามจํานวนนกัศกึษาท่ีมากขึน้ เป็นคะแนนภาระการเตรียม - ตรวจ) 

 คะแนนต่อ  

3 หน่วยกิต 

นํา้หนัก

คะแนน 

คะแนนที่เพิ่มขึน้ คะแนนจริง +  

คะแนนที่เพิ่มขึน้ 

จาํนวนนักศึกษา 

 144 0.125 18 144 + 18 = 162 ไมเ่กิน 50 คน 

บรรยาย 144 0.25 36 144 + 36 = 180 ตัง้แต ่50 - 100 คน 

 144 0.5 72 144 + 72 = 216 มากกวา่ 100 คน ขึน้ไป 

 288 0.125 36 288 + 36 = 324 ไมเ่กิน 50 คน 

บรรยาย+ 240 0.125 30 240 + 30 = 270 ไมเ่กิน 50 คน 

ปฏิบตัิ 216 0.125 27 216 + 27 = 243 ไมเ่กิน 50 คน 

 

รายละเอียดภาระงานสอน การคิดภาระงาน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

คะแนน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

1.1.1 การสอนบรรยาย (ปกต)ิ 

9 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 162 / 180 / 216 162 / 180 / 216 

1.1.2 การสอนสมัมนา / PBL / โครงงาน 

1.1.3 การสอนท่ี มธ. ศนูย์ลาํปาง 

1.1.4 การสอนในมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

ท่ีเป็นคูส่ญัญา และได้รับความเห็นชอบจากคณะ 

1.1.5 การสอนภาคปฏิบตั ิ

1.1.5.1 บรรยาย 3 ชัว่โมง +  

ปฏิบตัิการทางภาษา / วิชาชีพ 3 ชัว่โมง 
18 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 324 324 

1.1.5.2 บรรยาย 2 ชัว่โมง +  

ปฏิบตัิการวชิาชีพ 3 ชัว่โมง 
15 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 270 270 

1.1.5.3 บรรยาย 1.5 ชัว่โมง +  

ปฏิบตัิการทางวชิาชีพ 3 ชัว่โมง 
13.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 243 243 

1.2 ภาระงานสอนระดับบณัฑติศึกษา 

คาํชีแ้จง  1.  1 หนว่ยกิต = 4 ชัว่โมงทําการ  3 หนว่ยกิต = 12 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

   1 ภาคการศกึษา = 16 สปัดาห์  วิชา 3 หนว่ยกิต = 12 x 16 = 192 

  2. สว่นเพ่ิม 

 คะแนนต่อ  

3 หน่วยกิต 

นํา้หนัก

คะแนน 

คะแนนที่เพิ่มขึน้ คะแนนจริง +  

คะแนนที่เพิ่มขึน้ 

จาํนวนนักศึกษา 

 192 0.125 24 192 + 24 = 216 ไมเ่กิน 50 คน 

 

รายละเอียดภาระงานสอน การคิดภาระงาน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

คะแนน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

การสอนบรรยาย (ปกต)ิ 12 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 216 216 
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1.3 ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวชิาการของนักศึกษา 

คาํชีแ้จง  1. ให้คําปรึกษานกัศกึษา 1 ราย คิดภาระงาน 3 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

  2. หนึง่ภาคการศกึษา = 16 สปัดาห์ / 3 x 16 = 48 ชัว่โมง ตอ่คน ตอ่ภาค 

  3. ได้คะแนนเฉพาะเมื่อมกีารลงทะเบียนมีหนว่ยกิตไมใ่ช่การรักษาสถานภาพ 

1.3.1 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

รายละเอียดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา การคิดภาระงาน 

(ตอ่คน ตอ่ภาค) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่คน ตอ่ภาค) 

คะแนน 

(ตอ่คน ตอ่ภาค) 

1.3.1.1 ระดบัปริญญาตรี    

ภาคนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (ไมเ่กิน 15 คน) 3 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 48 48 

1.3.1.2 ระดบัปริญญาโท    

ก) สารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ / รายวิชาท่ีมวีตัถปุระสงค์ 

เพ่ือเตรียมทําข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (ไมเ่กิน 15 คน) 

3.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

(ไมเ่กิน 4 ภาคการศกึษา) 
60 60 

ข) วิทยานิพนธ์ (ไมเ่กิน 5 คน) 4 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

(ไมเ่กิน 5 ภาคการศกึษา) 
72 72 

1.3.1.3 ระดบัปริญญาเอก    

ก) รายวิชาท่ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเตรียมทําข้อเสนอวิทยานิพนธ์  

(ไมเ่กิน 5 คน) 

4 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

(ไมเ่กิน 8 ภาคการศกึษา) 
72 72 

ข) วิทยานิพนธ์ (ไมเ่กิน 5 คน) 4.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 

(ไมเ่กิน 8 ภาคการศกึษา) 
84 84 

หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษามากกวา่ 1 คน ให้คดิชัว่โมงเฉลีย่ตามจํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. กรณีภาคนิพนธ์ ระดบัปริญญาตรี ทัง้หลกัสตูรภาคปกติ และโครงการพิเศษ นกัศกึษา 5 คนแรก ได้ทัง้ภาระงานปกติ และคะแนน 

แตไ่มม่ีคา่ตอบแทน ภาคนิพนธ์สว่นเกินจากภาระงานปกติ ได้รับคา่ตอบแทน แตไ่มไ่ด้ภาระงาน และไมไ่ด้คะแนนโดยมเีอกสารรับรอง 

จากหวัหน้าภาควชิา / ผู้ อํานวยการโครงการ 

3. กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิชาการระดบับณัฑติศกึษาโครงการพิเศษจะได้รับภาระงาน และคะแนนเมื่อได้รับคา่ตอบแทนในอตัรา 

เดียวกบัโครงการปกต ิ

1.3.2 ภาระงานกรรมการสอบ 

รายละเอียดภาระงานกรรมการสอบ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่โครงการ) 

คะแนน 

(ตอ่โครงการ) 

1. สอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 5 5 

2. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 10 10 

3. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 15 15 

4. สอบภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์ ระดบัปริญญาตรี 15 15 

5. สอบสารนิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 20 20 

6. สอบวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 25 25 

7. สอบวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 30 30 

8. สอบประมวลวิชา ระดบัปริญญาโท 5 5 

9. สอบวดัคณุสมบตั ิระดบัปริญญาเอก  10 10 
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หมายเหตุ: 

1. คิดภาระงานเฉพาะรอบการประเมินท่ีมีการปฏิบตัิงานจริง โดยแนบคําสัง่แตง่ตัง้ 

2. กรณีท่ีเป็นกรรมการสอบในโครงการพิเศษ จะได้รับภาระงาน และคะแนน เมื่อได้รับคา่ตอบแทนในอตัราเดียวกบัโครงการปกต ิ

โดยมีเอกสารรับรองจากหวัหน้าภาควิชา / ผู้ อํานวยการโครงการ 

3. กรรมการสอบภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์ ระดบัปริญญาตรี คิดได้สงูสดุรอบละไมเ่กิน 120 ชัว่โมง / คะแนน 

 

1.3.3 รายวิชาท่ีนักศึกษาฝกงาน  
  

        1.3.3.1  ออกเกรดแบบตัดเกรด (A B C D) 
                 วิธีคิดคะแนน/ช่ัวโมงภาระงาน 
 
 
     

 1.3.3.2  ออกเกรดแบบ S / U 

    วิธีคิดคะแนน/ช่ัวโมงภาระงาน 

 

จํานวนนักศึกษา  x  8.1  =  ชั่วโมง/คะแนน  
 

จํานวนนักศึกษา  x  5.4  =  คะแนน/ชั่วโมง  
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หมวด 2 ภาระงานทางวชิาการ (ไมเ่กิน 980 คะแนน)      

คาํชีแ้จง  ระยะเวลา 1 รอบปี    

2.1 เอกสารใช้ในการเรียนการสอน 

รายละเอียดงานทางวิชาการ การคิดภาระงาน 

  

อายุราชการมากกว่า 2 ปี อายุราชการไม่เกิน 2 ปี 

จาํนวน 

ชั่วโมงรวม 

(สงูสดุตอ่รอบ

การประเมิน) 

คะแนน 

 

(สงูสดุตอ่รอบ

การประเมิน) 

จาํนวน 

ชั่วโมงรวม 

(สงูสดุตอ่รอบการ

ประเมิน) 

คะแนน 

 

(สงูสดุตอ่รอบ

การประเมิน) 

- เอกสารประกอบการสอน 1.5 ชัว่โมง ตอ่ 1 หน้า A4 

[4 slide = 1 หน้า A4]  

1 คะแนน ตอ่ 1 หน้า A4 

60 

(40 หน้า) 

40 120 

(80 หน้า) 

80 

- เอกสารคาํสอน 3 ชัว่โมง ตอ่ 1 หน้า A4 

2 คะแนน ตอ่ 1 หน้า A4 

120 

(40 หน้า) 

80 240 

(80 หน้า) 

160 

- ผลงานแปล (ทางวิชาการ) 3 ชัว่โมง ตอ่ 1 หน้า A4 

2 คะแนน ตอ่ 1 หน้า A4 

45 

(15 หน้า) 

30 90 

(30 หน้า) 

60 

 

2.2 Book Chapter 

(ผา่นบรรณาธิการ ตีพิมพ์แล้ว มสีารบญั และมีระบเุลขหน้า) 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่บท) 

คะแนน 

(ตอ่บท) 

- ตีพิมพ์ในประเทศ 168 168 

- ตีพิมพ์ในต่างประเทศ 288 288 

 

2.3 Book Review 

     ได้ 48 ชัว่โมง/คะแนน (ตอ่บทความ) 

 

2.4 บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่บท) 

คะแนน 

(ตอ่บท) 

- ตีพิมพ์ไม่ระบุระดับ 

(หมายถงึ ตีพิมพ์ในวารสารท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลู  

หรืออยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 3 / หากเป็นการเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  

ต้องผา่นการประเมินตามเกณฑ์ของผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา) 

144 144 

- ตีพิมพ์ระดับชาต ิ

* Proceedings 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 2 / วารสารท่ีสภา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รับรอง 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 1 

 

144 

240 

 

360 

 

144 

240 

 

360 
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2.5 บทความวิจัย 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่บทความ) 

คะแนน 

(ตอ่บทความ) 

- ตีพิมพ์ไม่ระบุระดับ 

(หมายถงึ ตีพิมพ์ในวารสารท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลู  

หรืออยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 3 / หากเป็นการเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

ต้องผา่นการประเมินตามเกณฑ์ของผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา) 

192 192 

- ตีพิมพ์ระดับชาต ิ

* Proceedings 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 2 / วารสารท่ีสภา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รับรอง 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุม่ 1 

 

240 

336 

 

480 

 

240 

336 

 

480 

- ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

* Proceedings 

* Proceedings อยูใ่นฐานข้อมลูสากล 

* วารสารไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูสากล 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล ไมม่ ีImpact Factor  

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล มี Impact Factor ไมเ่กิน 3 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล มี Impact Factor มากกวา่ 3 

 

288 

360 

384 

480 

600 

720 

 

288 

360 

384 

480 

600 

720 

 

2.6 งานวิจัย 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่ชิน้) 

คะแนน 

(ตอ่ชิน้) 

- ทุนในมหาวทิยาลัย / คณะศิลปศาสตร์ 

ก) ข้อเสนอโครงการวิจยั  

(แสดงหลกัฐานยื่นผา่นหนว่ยงาน) 

 

72 

 

72 

ข) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์  

(ผา่นการประเมินตามเกณฑ์ผู้ให้ทนุ / ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขา) 

* วงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท 

* วงเงินตัง้แต ่500,001 - 1,000,000 บาท 

 

 

600 

720 

 

 

600 

720 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่บทความ) 

คะแนน 

(ตอ่บทความ) 

- ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

* Proceedings 

* วารสารไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูสากล 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล ไมม่ ีImpact Factor 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล มี Impact Factor ไมเ่กิน 3 

* วารสารอยูใ่นฐานข้อมลูสากล มี Impact Factor มากกวา่ 3 

 

216 

240 

360 

504 

576 

 

216 

240 

360 

504 

576 
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รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่ชิน้) 

คะแนน 

(ตอ่ชิน้) 

* วงเงินมากกวา่ 1,000,000 บาท 

หมายเหตุ  

วงเงินเพ่ิมขึน้ทกุ 500,000 บาท ได้สว่นเพ่ิม 72 ชัว่โมง / คะแนน 

792 792 

- ทุนนอกมหาวทิยาลัย / ต่างประเทศ 

ก) ข้อเสนอโครงการวิจยั  

(แสดงหลกัฐานยื่นผา่นหนว่ยงาน) 

 

144 

 

144 

ข) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์  

(ผา่นการประเมินตามเกณฑ์ผู้ให้ทนุ / ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขา) 

* วงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

* วงเงินมากกวา่ 1,000,000 บาท 

หมายเหตุ  

วงเงินเพ่ิมขึน้ทกุ 500,000 บาท ได้สว่นเพ่ิม 144 ชัว่โมง / คะแนน 

 

 

864 

1,008 

 

 

864 

1,008 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านกระบวนการตามเกณฑ์ 

การประเมินไม่ครบถ้วน หรืองานวิจัยที่ไม่ได้ขอรับทุน

สนับสนุน 

ก) ไมผ่า่นการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา 

ข) ผา่นการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา 

 

 

 

150 

300 

 

 

 

150 

300 

 

2.7 ตาํรา / หนังสือ 

(เสร็จสมบรูณ์ และผา่นการประเมินตามเกณฑ์ผู้ให้ทนุ / ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขา) 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่เลม่) 

คะแนน 

(ตอ่เลม่) 

- ตาํราแปล / หนังสือแปล  

(ตามคาํนิยามของ ก.พ.อ. เร่ืองผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน) 

576 576 

- ตาํรา / หนังสือ 

* ตีพิมพ์ในตา่งประเทศ 

600 

864 

600 

864 

 

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่ชิน้) 

คะแนน 

(ตอ่ชิน้) 

- ตามคาํนิยามของ ก.พ.อ. 600 600 

- เบ็ดเตลด็  

* วรรณกรรม / สารานกุรม ท่ีตีพิมพ์เป็นรูปเลม่  

หรือศิลปะ / งานออกแบบ ท่ีจดัแสดงตอ่สาธารณะ 

* งานเขียนเชิงวิชาการ (ขนาดสัน้) ท่ีเผยแพร่ ในสือ่สิง่พิมพ์ 

/สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีกองบรรณาธิการ (ไมเ่กิน 4 ชิน้ตอ่รอบการ

ประเมิน) 

 

72 

 

24 

 

72 

 

24 

* งานสร้างสรรค์เฉพาะกิจตา่งๆ (ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ขนาดสัน้) 6 6 
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2.9 การนําเสนอผลงาน (ปากเปล่า / โปสเตอร์) 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่ครัง้) 

คะแนน 

(ตอ่ครัง้) 

- เวทีทัว่ไป 24 24 

- เวทีระดบัชาต ิ 48 48 

- เวทีระดบันานาชาต ิ 72 72 

 

2.10 งานบรรณาธิการ 

รายละเอียดงานทางวิชาการ จาํนวนชั่วโมง 

(ตอ่เลม่) 

คะแนน 

(ตอ่เลม่) 

บรรณาธิการวารสาร / หนงัสอืรวมบทความของคณะ / ภาควิชา 

(ไมน่บัภาระงานซํา้ในหมวด 3) 

96 96 
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หมวด 3 ภาระงานอื่นๆ (ไมเ่กิน 320 คะแนน) 

คาํชีแ้จง  1. ไมค่ิดคะแนนให้งานประธาน ท่ีเป็นผู้บริหารในตาราง 3.6 ซึง่เป็นโดยตําแหนง่ 

  2. งานกรรมการด้านวชิาการนกัศกึษานอกคณะ / ใน มธ. / นอก มธ. ให้ใช้เหมือนกบั 1.3.2  

3.1 การประสานงานสอน (ไมเ่กิน 40 คะแนน) 

(คิดภาระงาน 16 สปัดาห์ ตอ่ภาคการศกึษา) 

จาํนวนผู้สอน จาํนวนผู้ประสานงาน การคิดภาระงาน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

คะแนน 

(ตอ่รายวชิา ตอ่ภาค) 

ผู้สอน 2 - 5 คน 1 คน 1 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 16 16 

ผู้สอน 6 - 10 คน 1 คน 1.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 24 24 

ผู้สอน 11 - 15 คน ไมเ่กิน 2 คน 2 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 32 32 

ผู้สอน 16 คน ขึน้ไป ไมเ่กิน 2 คน 2.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ 40 40 

 

3.2 งานที่ปรึกษาทั่วไป (ไมเ่กิน 50 คะแนน)  

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 

(ตอ่คน ตอ่ภาค) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(สงูสดุตอ่รอบการ

ประเมิน) 

คะแนน 

(สงูสดุตอ่รอบการ

ประเมิน) 

- อาจารย์ท่ีปรึกษานกัศกึษาทัว่ไป 5 ชัว่โมง / คะแนน   

- อาจารย์ท่ีปรึกษานกัศกึษาวิชาเอก (ป.ตรี / โท / เอก)   

(รวมนกัศกึษาภาคปกติ และโครงการพิเศษ) และนกัศกึษา

แลกเปลีย่น 

7.5 ชัว่โมง / คะแนน 50 50 

 

3.3 ภารกิจระดับคณะ (ไมเ่กิน 120 คะแนน) 

(คิดภาระงาน 24 สปัดาห์ ตอ่รอบการประเมิน) 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 

 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

คะแนน 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

1. ประธานคณะกรรมการ 

ท่ีแตง่ตัง้โดยคณะ (มวีาระ) 

3.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 84 84 

2. ประธานคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้โดย

คณะ (เฉพาะกิจ) 

2 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 48 48 

3. กรรมการ (มีวาระ) 1.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 36 36 

4. กรรมการ (เฉพาะกิจ) 18 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 18 18 

- กรรมการตรวจการจ้าง วงเงิน 100,000 - 500,000 บาท = 10 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 10 

- กรรมการตรวจรับพสัด ุ/ ครุภณัฑ์ วงเงิน 500,001 - 1,000,000 บาท = 15 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 15 

- กรรมการเปิดซองสอบราคา /  

ประกวดราคา 

วงเงินมากกวา่ 1,000,000 บาท = 20 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 20 

5. การอา่นข้อเสนอโครงการ (วิจยั / งาน

ทางวชิาการ)  

(*เน่ืองจากเป็นเร่ืองลบั ผู้ ท่ีจะพิจารณา

15 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 15 คะแนน ตอ่โครงการ 
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ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 

 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

คะแนน 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

หลกัฐานของงานสว่นนีจ้ะเป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 

ระดบัคณะ) 

6. การอา่นผลงานทางวชิาการ 

- บทความวชิาการ / วิจยั 

- ผลงานรูปเลม่ 

(*เน่ืองจากเป็นเร่ืองลบั ผู้ ท่ีจะพิจารณา

หลกัฐานของงานสว่นนีจ้ะเป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 

ระดบัคณะ) 

 

20 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 

40 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 

 

20 คะแนน ตอ่โครงการ 

40 คะแนน ตอ่โครงการ 

 

3.4 ภารกิจระดับภาควิชา / โครงการพิเศษ (ไมเ่กิน 150 คะแนน) 

(คิดภาระงาน 24 สปัดาห์ ตอ่รอบการประเมิน และมกีารถว่งนํา้หนกัคะแนน 0.75 กรณีมีเงินประจําตาํแหนง่ หากรับเงินเทา่โครงการปกต ิ

ให้ ชัว่โมง = คะแนน) 

ลักษณะงาน การคิดภาระงาน 

 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

คะแนน 

(ตอ่ชดุ ตอ่รอบการประเมิน) 

1. กรรมการภาควชิา 3 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 72 72 

2. กรรมการบริหารโครงการพิเศษ 3 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 72 54 (72 x 0.75) 

3. กรรมการบริหารหลกัสตูร  

(ทกุหลกัสตูร) 

* ท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการภาควิชา 

2 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 48 48 

4. เลขานกุารภาควิชา / สาขาวชิา 2ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์  48 48 

5. กรรมการ (มีวาระ) 1.5 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ ตอ่ชดุ 36 36 

6. กรรมการ (เฉพาะกิจ) 18 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 18 18 

- กรรมการตรวจจ้าง  วงเงินไมเ่กิน 10,000 บาท = 3 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 3 

- กรรมการตรวจรับพสัด ุ/ ครุภณัฑ์ วงเงิน 10,001 - 50,000 บาท = 6 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 6 

- กรรมการเปิดซองสอบราคา /  

ประกวดราคา 

วงเงินมากกวา่ 50,000 บาท = 9 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 9 

 

3.5 ภาระงานบริการทางวชิาการแก่สังคม / งานบริการสังคม (ไมเ่กิน 100 คะแนน) 

ลักษณะงาน จาํนวนชั่วโมง คะแนน 

นอกคณะ / ใน มธ. / นอก มธ.   

1. การเป็นวิทยากร บรรยาย/ ฝึกอบรม/การได้รับเชิญไปให้ความรู้

ทางวชิาการในสือ่สาธารณะ (ไมร่วมการให้สมัภาษณ์ขนาดสัน้) 

10 ชัว่โมง ตอ่วนั  

คิดได้ไมเ่กิน 50 ชัว่โมง/งาน 

10 คะแนน ตอ่วนั  

คิดได้ไมเ่กิน 50 คะแนน/งาน 

2. การอา่นข้อเสนอโครงการ (วิจยั / งานทางวิชาการ) 

(*เน่ืองจากเป็นเร่ืองลบั ผู้ ท่ีจะพิจารณาหลกัฐานของงานสว่นนีจ้ะเป็น

ประธานคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนระดบัคณะ) 

15 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 15 คะแนน ตอ่โครงการ 

3. การอา่นผลงานทางวชิาการ   
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ลักษณะงาน จาํนวนชั่วโมง คะแนน 

- บทความวชิาการ / วิจยั 

- ผลงานรูปเลม่ 

(*เน่ืองจากเป็นเร่ืองลบั ผู้ ท่ีจะพิจารณาหลกัฐานของงานสว่นนีจ้ะเป็น

ประธานคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนระดบัคณะ) 

20 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 

40 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 

20 คะแนน ตอ่โครงการ 

40 คะแนน ตอ่โครงการ 

4. งานกรรมการบริการวชิาการ / บริการสงัคม (มวีาระ) 20 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 20 คะแนน ตอ่ชดุ 

5. งานกรรมการบริการวชิาการ / บริการสงัคม (เฉพาะกิจ) 10 ชัว่โมง ตอ่ชดุ 10 คะแนน ตอ่ชดุ 

6. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์บณัฑิตอาสาสมคัร / อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสารนิพนธ์ (คิดภาระงานไมเ่กิน 2 รอบการประเมิน) 

48 ชัว่โมง ตอ่โครงการ 48 คะแนน ตอ่โครงการ 

7. งานกรรมการด้านวชิาการนกัศกึษา (ตามภาระงานข้อ 1.3.2) ตามภาระงานข้อ 1.3.2 ตามภาระงานข้อ 1.3.2 

 

3.6 ภาระงานบริหาร 

(คิดภาระงาน 24 สปัดาห์ ตอ่รอบการประเมิน) 

ก) งานบริหารในคณะ   

ตาํแหน่ง การคิดภาระงาน 

(ตอ่สปัดาห์ 

ตอ่รอบการประเมิน) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

นํา้หนัก

คะแนน 

คะแนน 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

1. คณบด ี 25 ชัว่โมง 600 0.75 450 

2. รองคณบด ี 20 ชัว่โมง 480 0.75 360 

3. ผู้ อํานวยการบณัฑิตศกึษา  15 ชัว่โมง  360  0.75 270  

4. ผู้ช่วยคณบด ี 15 ชัว่โมง 360 0.75 270 

5. หวัหน้าภาควิชา  15 ชัว่โมง 360 0.75 270 

6. หวัหน้าสาขา/ประธานบริหารหลกัสตูร (ป.ตรี/

บณัฑิตศกึษา) 

10 ชัว่โมง  240  -  240 

7. ผู้ อํานวยการโครงการพิเศษ (ภาควิชา) 10 ชัว่โมง 240 0.75 180 

8. ผู้ อํานวยการโครงการพิเศษ (คณะฯ) 10 ชัว่โมง 240 0.75 180 

9. ผู้ อํานวยการโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 

ของคณะ  

 5 ชัว่โมง  120  0.75 90  

หมายเหตุ  ผู้บริหารท่ีทําหน้าท่ีประธานโดยตาํแหนง่ ไมใ่ห้คิดคะแนนซํา้ในงานกรรมการระดบัคณะหรือภาควชิา 

 

ข) งานบริหารนอกคณะ (ใน มธ.) 

ตาํแหน่ง การคิดภาระงาน 

(ตอ่สปัดาห์  

ตอ่รอบการประเมิน) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

นํา้หนัก

คะแนน 

คะแนน 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

1. อธิการบด ี 30 ชัว่โมง 720 0.75 540 

2. รองอธิการบด ี 25 ชัว่โมง 600 0.75 450 

3. ผู้ช่วยอธิการบด ี 20 ชัว่โมง 480 0.75 360 

4. คณบดี / ผู้ อํานวยการ  คณะ/ สาํนกั/สถาบนั 25 ชัว่โมง 600 0.75 450 

5. รองคณบดี / รองผู้ อํานวยการ  คณะ / สาํนกั / 

สถาบนั 

20 ชัว่โมง 480 0.75 360 
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ตาํแหน่ง การคิดภาระงาน 

(ตอ่สปัดาห์  

ตอ่รอบการประเมิน) 

จาํนวนชั่วโมงรวม 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

นํา้หนัก

คะแนน 

คะแนน 

(ตอ่รอบการประเมิน) 

6. ประธานสภาอาจารย์ 10 ชัว่โมง 240 0.75 180 

7. รองประธานสภาอาจารย์ 7.5 ชัว่โมง 180 0.75 135 

8. เลขานกุารสภาอาจารย์ 7.5 ชัว่โมง 180 - 180 

9. ประธานคณะกรรมการซึง่มีข้อบงัคบั 

หรือระเบียบ มธ.รองรับ และแตง่ตัง้โดย มธ. 

5 ชัว่โมง 120 0.75 90 

10. กรรมการ / อนกุรรมการซึง่มข้ีอบงัคบั 

หรือระเบียบ มธ.รองรับ และแตง่ตัง้โดย มธ. 

2.5 ชัว่โมง 60 0.75 45 

11. กรรมการเฉพาะกิจท่ีไมม่ีข้อบงัคบั 

หรือระเบียบ มธ.รองรับ และแตง่ตัง้โดย มธ. 

1 ชัว่โมง 24 0.75 18 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 7 

ทุนประเภทตางๆ 
 

1. ทุนการศึกษา  
สําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรมี 2 ประเภท คือ ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทุนคณะศิลปศาสตรโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือทุน มธ.  

การศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.1 ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 1.2 อายุไมเกิน 45 ป นับถึงวันสิ้นปงบประมาณ (ณ วันท่ี 30  กันยายน ของทุกป) 

 1.3 กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก หรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษา หรือสอบผานขอเขียน ณ 

มหาวิทยาลัยท่ีจะเขาศึกษาอยางเปนทางการแลว 

 1.4 ไมอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ (ลาปลอดการสอน) หรือไมอยู

ระหวางการขอตัวไปชวยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1.5 ไมมีขอผูกพันการชดใชทุนกับบุคคล หรือหนวยงานอ่ืน 

 1.6 ผานการคัดเลือกเบื้องตนจากคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

 

2. การคัดเลือก 

 2.1 การคัดเลือกเบื้องตนจากคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

 2.2 สัมภาษณ และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตางๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก 

 2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเปนท่ีสุด 

 

3. คาใชจายท่ีจะใหการสนับสนุน 

 ปละ 300,000 บาท ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

 

4. เง่ือนไขการรับทุน 

 4.1 ติดตอสมัครเขาสถาบันการศึกษาดวยตนเอง โดยศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุน 

 4.2 ผูรับทุนตองไปเพ่ิมพูนประสบการณในตางประเทศ 1 ครั้ง โดยคาใชจายตองอยูภายในวงเงินทุน

รวม และแผนการเพ่ิมพูนประสบการณในตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

 4.3 เขาศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือกมิ

เชนนั้นจะหมดสิทธิไดรับทุนการศึกษา 

 



4.4 ศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาท่ีเสนอไวในการสมัครขอรับ

ทุน กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตองเปนประโยชนตอคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย และตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาทุน 

 4.5 ผูรับทุนท่ีกําลังศึกษาอยูดวยทุนอ่ืน หรือทุนสวนตัว จะไดรับทุนตอเนื่องตั้งแตภาคการศึกษาท่ี

ไดรับทุน เปนตนไป 

 4.6 ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผูคํ้าประกันตามแบบ และวิธีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 4.7 กอนการลาไปศึกษาตอ ผูรับทุนตองไมคางสงผลงานวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงานท่ีตนสังกัด เชน ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการจัดทํา

เอกสาร และสื่อการสอน เปนตน 

 4.8 รายงานผลการศึกษา (ผานการรับรองของอาจารยท่ีปรึกษา) ตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวใหสงสําเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พรอมวิทยานิพนธใหมหาวิทยาลัย 

 4.9 ปฏิบตัิตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  

พ.ศ. 2555 ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.1 ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 1.2 อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสิ้นปงบประมาณ 

 1.3 ไมอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ (ลาปลอดการสอน) หรือไมอยู

ระหวางการขอตัวไปชวยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1.4 ไมมีขอผูกพันการชดใชทุนกับบุคคล หรือหนวยงานอ่ืน 

 1.5 ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองรองคดีอาญา 

 1.6 ผานการคัดเลือกเบื้องตนจากคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

 

2. การคัดเลือก 

 2.1 การคัดเลือกเบื้องตนจากคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

 2.2 สัมภาษณ และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตางๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก 

 2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน ถือเปนท่ีสุด 

3. คาใชจายท่ีจะใหการสนับสนุน 

 3.1 ทุนประเภท ก. ปละไมเกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 3.2 ทุนประเภท ข. ปละไมเกิน 750,000 บาท ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 

 

 



ทุนประเภท 1 ไดแก 

 ก. ทุนท่ีกระทรวง ทบวง กรม เปนผูให โดยทุนนั้นไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย หรือจากเงิน

สวนใดของทางราชการ เชน ทุนโครงการพัฒนาอาจารยฯ ทุนสํานักงาน ก.พ. ฯลฯ 

 ข. ทุนท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือนิติบุคคลตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทย 

เพ่ือสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ โดยทุนนั้นไมวาจะจายผาน 

กระทรวง กรม หรือจายใหผูรับทุนโดยตรง หรือจายโดยวิธีใดๆ เชน ทุนกรมวิเทศสหการ 

 ค. ทุนท่ีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบใหแกกระทรวง กรม เพ่ือสงขาราชการไปศึกษา

ตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศโดยความเห็นชอบจาก ก.พ. 

 

 ทุนประเภท 2 ไดแก 

ทุนอ่ืนๆ ท่ีไมใชทุนประเภท 1 เชน ทุน Monbusho, ทุนสวนตัว, ทุน DAAD, ทุน Fulbright ฯลฯ 

 

4. เง่ือนไขการรับทุน 

 4.1 มีมหาวิทยาลัยในตางประเทศตอบรับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรปริญญาโท - 

เอก และตองศึกษาในหลักสูตร และสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) รับรองโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุน ท้ังนี้ ใหแนบหลักฐานการตอบ

รับท้ังแบบเปนทางการ หรือแบบไมเปนทางการมาพรอมใบสมัคร 

 4.2 การศึกษาในสถาบันการศึกษาของตางประเทศ/สถาบันนานาชาติ ท่ีตั้งอยู หรือมาตั้งสาขาใน

ประเทศไทย หรือการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนในประเทศไทย หรือหลักสูตรท่ีเปน

โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศโดยรับปริญญาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไมสามารถ

ทําได เพราะทุนนี้ใหสําหรับการศึกษาในตางประเทศเทานั้น 

 4.3 ตองศึกษาตามหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเสนอไวในการสมัครขอรับทุน กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตอง

เปนประโยชนตอคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุน 

 4.4 ตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผูคํ้าประกันตามแบบ และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 4.5 กอนเดินทางไปศึกษาตอ ผูรับทุนตองไมคางสงผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงานท่ีตนสังกัด เชน ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการจัดทํา

เอกสาร และสื่อการสอน เปนตน 

 4.6 ตองรายงานผลการศึกษา (ผานการรับรองของอาจารยท่ีปรึกษา) ตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาค

การศึกษา พรอมทําบันทึกเพ่ืออนุมัติรับทุนในปการศึกษาตอไปมายังฝายวิชาการ และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว

ใหสงสําเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พรอมวิทยานิพนธใหมหาวิทยาลัยดวย 

 4.7 การเดินทางกลับประเทศไทยดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตลอดจนขอยุติการศึกษากอนสําเร็จ

การศึกษา ผูรับทุนตะตองเสนอเรื่องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน 

 4.8 ผูรับทุนตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

พ.ศ. 2555 ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 



ทุนคณะศิลปศาสตร  

การศึกษาตอภายในประเทศ 

1. ผูมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนการไปศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.1 เปนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานในคณะมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 1.2 มีภาระงานสอนตามเกณฑข้ันต่ําตามท่ีคณะกําหนด และตองปฏิบัติราชการอยู ณ วันท่ีขอรับทุน 

 1.3 หากปฏิบัติงานในคณะนอยกวา 1 ป ตองผานการทดลองการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 เรียบรอย

แลว และขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปนกรณีเฉพาะราย 

2. ใบสมัครของผูขอรับทุนการศึกษาตองผานการพิจารณาจากภาควิชา หรือโครงการบริการวิชาการการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) กอนเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

3. เงินอุดหนุนการไปศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกภายในประเทศในอัตราไมเกิน  

100,000 บาท ตอหนึ่งภาคการศึกษา แตไมเกินคนละ 200,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายเพ่ือการศึกษา 

ของผูรับทุนในรายการดังนี้ 

 3.1 คาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีจายจริง 

 3.2 คาหนังสือ หรือตํารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามท่ีจายจริง 

 3.3 คาถายเอกสาร อุปกรณ และสื่อเพ่ือการศึกษา และคาคอมพิวเตอรตามท่ีจายจริง 

 3.4 คาใชจายในการทําวิทยานิพนธตามท่ีจายจริง 

4. ตองทําสัญญาใหไวตอคณะ ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ กําหนด  

ท้ังนี้ ใหคณบดีเปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนในฐานะผูใหทุนแทนอธิการบดี 

5. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาศึกษาโดยการรับทุนการศึกษาแลวไมวาผูรับเงินอุดหนุนจะสําเร็จการศึกษาหรือไม 

หรือคณะไดสั่งใหระงับทุนการศึกษา หรือถูกเรียกตัวกลับ ผูรับทุนจะตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการใน

คณะทันที และตองปฏิบัติราชการในคณะโดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลา 

ท่ีใชในการศึกษา 

6. ในกรณีท่ีผูรับทุนการศึกษาไมปฏิบัติตาม หรือไมกลับมาปฏิบัติราชการในคณะไมวาเหตุใดๆ  

ผูรับทุนการศึกษา และผูคํ้าประกัน ตองชดใชเงินใหแกคณะเปนจํานวน 2 เทาของเงินอุดหนุนการศึกษา 

เงินเดือน เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนใดท่ีคณะ หรือทางราชการไดจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ในกรณีท่ีผูรับ

ทุนการศึกษารับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา เงินท่ีชดใชคืนใหลดลงตามสวนของเวลาท่ีผูรับทุน

ไดรับราชการชดใชไปบาง 

7. เงินท่ีจะชดใชคืน ผูรับทุนการศึกษา หรือผูคํ้าประกันจะตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน

หนังสือจากคณะ หากผูรับทุน และผูคํ้าประกันไมชําระภายในกําหนด หรือชําระไมครบ ผูรับทุนการศึกษา

ยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินท่ียังมิไดชําระในอัตรารอยละ 15 ตอป จนกวาจะชําระจนครบถวน 

 

 

 

 

 



2. ทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ และทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศเพ่ือ

นําเสนอผลงานสรางสรรค และสิ่งประดิษฐ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีทุนสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ และทุนเพ่ิมพูนความรู 

ในตางประเทศเพ่ือนําเสนอผลงานสรางสรรค และสิ่งประดิษฐ เพ่ือเปนการสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพ

ของอาจารย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไปของผูรับทุน 

1. เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2. ผูขอรับทุนจะตองไมเปนผูระหวางการลาศึกษาตอ การลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

หรือถูกขอตัวไปชวยราชการท่ีหนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. หากเปนผูท่ีเคยลาศึกษาตอ จะตองเวนระยะเวลาการขอรับทุน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีรายงานตัวกลับ

เขาทํางาน จนถึงวันท่ีขอเดินทาง 

4. ผูท่ีเคยขอรับทุนไปแลว 2 ครั้ง หากประสงคจะขอทุนเปนครั้งท่ี 3 จะตอแสดงหลักฐานวาเคยไดรับ

รางวัลผลงานจากการประกวด หรือไดนําผลงานตีพิมพในวารสารท่ีกําหนดในฐานขอมูล TCI หรือวารสารท่ี 

สกอ. รับรอง 

วงเงินทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศ 

1. ทุนประกวดสิ่งประดิษฐ เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ในเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation หรือทุนระยะสั้น หรือการอบรม 

หรือดูงานไมเกิน 150,000 บาท 

3. ทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ไมเกิน 80,000 บาท 

ระยะเวลาการเปดรับสมัคร 

ปละ 4 ครั้ง ตามประกาศฝายวิชาการ งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา มธ. 

 

3. ทุนสนับสนุนประเภทอื่นๆ 
 นอกเหนือจากทุนการศึกษา และทุนเพ่ิมพูนความรูในตางประเทศแลว คณะศิลปศาสตรยังมีทุน

สนับสนุนประเภทอ่ืนๆ มีดังนี้  

 1. ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา การทําเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรตํารา 

 2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 3. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และตางประเทศ 

 2. ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน 

 4. ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยท่ัวไป 

 5. ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย 

 6. ทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับนักวิจัยรุนใหม 

 ลักษณะทุน คุณสมบัติของผูขอรับทุน แนวทางปฏิบัติสําหรับผูขอรับทุน เกณฑการพิจารณา  

และระยะเวลาการเปดรับ เปนไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



ท้ังนี้ คณะฯ มีทุนสําหรับพัฒนาอาจารยเพ่ือไปอบรม ประชุม สัมมนา ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

โดยจัดสรรตามจํานวนอาจารยในแตละภาควิชา / สาขาวิชา ใหอาจารยแตละคนในวงเงิน ไมเกิน 10,000 บาท 

ตอปงบประมาณ ซ่ึงการใชงบประมาณเปนไปตามเกณฑขอตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร มธ.  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) คือ รอยละของอาจารยท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรู / ทักษะ / ประสบการณ 

ท้ังใน และตางประเทศ จํานวนตั้งแต 30 ชั่วโมงข้ึนไป 

การอนุมัติการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาของอาจารย จะพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ตนเองทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหภาควิชาพิจารณาในเบื้องตน และคํานึงถึงความคุมคา  

และประโยชนท่ีสาขาวิชาจะไดรับ 

* ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี งานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย โทร. 0-2696-5223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบหมายเลข 8 

รายละเอียดการไปปฏบัิติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศ 

(ลาปลอดการสอน) 

 
การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในประเทศมีดังนี้ 

1. เง่ือนไขการลา ประกอบดวย 

 1.1 การวิจัย 

 1.2 การแตง หรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ 

 1.3 การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางอ่ืนซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร 

          การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หากมีความจําเปนตองคนควาวิจัย หรือเก็บ

ขอมูลประกอบการปฏิบัติงานฯ ในตางประเทศ ใหกระทําได โดยกรอกแบบขออนุมัติเดินทางไป

ตางประเทศ พรอมแนบรายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับในการลาครั้งนั้นๆ 

 

2. คุณสมบัติผูลา 

2.1 ตองมีอายุไมเกิน 57 ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

2.2 ตองเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  

2.3 ตองเปนผูปฏิบัติราชการดวยดี มีความประพฤติเรียบรอย และไมเปนผูท่ีอยูในระหวางการถูก

สอบสวนทางวินัย 

2.4 ตองปฏิบัติงานในตําแหนงตามขอ 2.2 มาเปนเวลาไมนอยกวา 6 ป จนถึงวันยื่นคําขอ 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ แตมิใหนับระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

หรือการไปปฏิบัติการวิจัย ท้ังนี้ ใหนับเวลาราชการท่ีตอเนื่องกันในตําแหนงดังกลาว ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ของรัฐเขาดวย แตตองไมเกิน 3 ป 

 

3. การขออนุมัติการลา 

3.1 การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งแรกขออนุมัติไดไมเกิน 12 เดือน 

3.2 การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งตอไปขออนุมัติไดไมเกิน 6 เดือน ถามีวัน

กลับมารับราชการหลังจากไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

3.3 การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งตอไปขออนุมัติไดไมเกิน 12 เดือน ถามีวัน

กลับมารับราชการหลังไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

ในระหวางการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการตามท่ีไดรับอนุมัติหากตองไป

ปฏิบัติงานตางจังหวัด หรือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี หรือเดินทางไปคนควาวิจัย หรือเก็บขอมูล 

เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานในตางประเทศ จะไมไดรับอนุมัติใหเบิกคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาท่ีพัก  

จากมหาวิทยาลัยไมวากรณีใดท้ังส้ิน 

 



4. ข้ันตอนการลา 

อธิการบดีจะเปนผูพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไดท่ีงานบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารงานท่ัวไปและธุรการ และเสนอตอหัวหนาภาควิชา เพ่ือนําเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑตอไปนี้ 

4.1 ตองเปนโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ท่ีจะเปนประโยชนอยางแทจริงตอการสอน 

การวิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการท่ีขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นรับผิดชอบอยู 

4.2 ตองเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับโครงการท่ีขอไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ (ปกติ 6 เดือน  

หรือ 1 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ) 

4.3 ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะฯ และไมเปนเหตุใหตองขออัตรากําลังเพ่ิม 

4.4 ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละ 12 ของจํานวนคณาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยของคณะฯ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในขณะท่ีพิจารณา โดยใหนับรวมอยูในจํานวนโควตาของผูไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  

 

5. การกําหนดมาตรการควบคุมผูลา 

5.1 ใหผูขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ รายงานความกาวหนาทุกๆ 3 เดือน  

ของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร

พิจารณา และเม่ือโครงการสําเร็จสมบูรณ ใหสงผลงานตอหัวหนาภาควิชา ภายใน 1 เดือนเพ่ือนําเสนอ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาดําเนินการตอไป 

5.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นวาการรายงานความกาวหนาไมเปนไปตามโครงการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ หรือกรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงหัวขอ หรือรายละเอียดในโครงการ ใหเสนอขออนุมัติจาก

ภาควิชา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาดําเนินการตอไป 

5.3 มหาวิทยาลัยจะสรุปรายงานพรอมท้ังผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของ

ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหปลัดทบวงมหาวิทยาลัยทราบทุกๆ สิ้นปการศึกษา 

 

6. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หากมีเหตุขัดของ ไมสามารถดําเนินการ 

ตามโครงการดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ใหรีบรายงานตอหัวหนาภาควิชา เพ่ือขอกลับมาปฏิบัติราชการทันที  

และใหรายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดีผูมีอํานาจอนุมัติ 

          ในระหวางท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ถาหากทางราชการมีความจําเปนจะให

กลับมาปฏิบัติราชการ ผูมีอํานาจอนุมัติสามารถส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการทันที 

 

7. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง 

ของระเบียบนี้ หรือผลการประเมินตามขอ 5.1 ไมเปนไปตามขอ 4.1 มหาวิทยาลัยอาจดําเนินมาตรการอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังนี้ 

7.1 สั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการประจํา 

7.2 ตัดสิทธิไมใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอีก 



7.3 ไมพิจารณาความดีความชอบประจําป 

7.4 ลงโทษทางวินัยขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

8. วิธีการลา 

ยื่นแบบการขอไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการไดท่ีงานบริหารทรัพยากร

มนุษย บริหารงานท่ัวไปและธุรการ คณะศิลปศาสตร พรอมระบุรายละเอียดดังนี้ 

8.1 ประวัติสวนตัว (ชื่อ ตําแหนง คณะฯ วัน เดือน ป เกิด ท่ีอยูปจจุบัน สถานท่ีติดตอในระหวางไป

เพ่ิมพูนความรู)  

8.2 วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ท่ีจบ สถานท่ีศึกษา และประเทศ (เฉพาะในระดับอุดมศึกษา เรียงจากวุฒิ

สูงสุดตามลําดับ) 

8.3 ขอมูลการไปศึกษา อบรม วิจัย หรือดูงานในตางประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีระบุในขอ 8.2  

เรียงจากปจจุบันยอนหลังไป 5 ป โปรดระบุวัตถุประสงค ในการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือวิจัย สถานท่ีไป

ระยะเวลาทุนท่ีไดรับ (ถามี) 

8.4 ขอมูลการไปปฏิบัติงานทางวิชาการอ่ืนในตางประเทศในระยะ 5 ปท่ีผานมา เรียงจากปจจุบัน

ยอนหลังไป 5 ป โดยระบุประเภทของงาน ประเทศท่ีไป 

8.5 ประวัติการรับราชการ ตําแหนงหนาท่ี จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อหนวยงาน (เรียงจากตําแหนงหนาท่ี

แรกจนถึงปจจุบัน)  

8.6 ระยะเวลาการรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- วันรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                  

- ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (โดยไมนับเวลาท่ีลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย)  

8.7 ขอมูลงานท่ีปฏิบัติอยูใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน (อาจจะเปนภาคการศึกษาปจจุบันกับ

ภาคท่ีแลวมา หรือสองภาคการศึกษาท่ีแลวมา แลวแตกรณี) 

- งานสอนระบุแตละภาค (วิชาท่ีสอน – จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริงโดยเฉลี่ยตอสัปดาห  

งานควบคุมวิทยานิพนธจํานวนนักศึกษา) 

- งานบริหาร (ตําแหนงประจํา กรรมการ) ถาแตละภาคไมเหมือนกัน ระบุแตละภาค 

- งานวิจัย (ถามีใหระบุโครงการ ระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุด) และงานเขียนตํารา (ระบุชื่อ 

ตํารา ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ) 

 - งานอาจารยท่ีปรึกษา (ระบุจํานวนนักศึกษา) 

- งานทางวิชาการอ่ืนๆ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

- งานท่ีปฏิบัติโดยสังเขป ยอนหลังจากท่ีระบุในขอ 7. เปนเวลา 5 ป 

8.8 โครงการไปเพ่ิมพูนความรูท่ีจะขออนุมัติ จะตองระบุลักษณะของโครงการ เคาโครง วิธีการ

ดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีใชเหตุผล และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโดยยอ (ทํารายละเอียดของการไปเพ่ิมพูน

ความรู และแผนการดําเนินงานเปนระยะๆ แยกมาดวย) 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
 ผูท่ีจะไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองไมประพฤติผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และจะตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังตอไปนี้ 

1. ความซ่ือสัตยทางวิชาการ ตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 

1.1 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน 

1.2 ไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน 

1.3 ไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการมากกวา 1 ฉบับ  

ไมคัดลอกขอความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการอันจะทําใหเขาใจผิดวา

เปนผลงานใหม 

 2. แสดงหลักฐานการคนควาโดยอางอิงถึง หรืออางอิงถึงบุคคล และแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชใน

ผลงานทางวิชาการของตนเอง 

 3. ไมมุงถึงประโยชนทางวิชาการจนละเลยตอหลักสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 

 4. จัดทําผลงานทางวิชาการโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ และเสนอผลงานตามความเปนจริง 

ปราศจากอคติ ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา หรือวิจัยโดยมุงหวังประโยชนสวนตัว หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืน หรือไมขยายขอคนพบโดยไมไดตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ 

 5. นําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีถูกตอง ชอบธรรม และชอบดวยกฎหมาย 

 6. ไดรับอนุญาต หรือปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัยในคน หรือสัตว 
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