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ค าน า 
 
               มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์มีโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีสภำมหำวิทยำลยัเป็นองคก์รสูงสุด  โดยอธิกำรบดี 
และผูบ้ริหำรหน่วยงำนระดบัคณะ/ส ำนกั/สถำบนัมำจำกกำรสรรหำโดยสภำมหำวิทยำลยั  และด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3  ปี 
 ไม่เกิน 2 วำระติดต่อกนั  ท ำใหอ้ธิกำรบดีและผูบ้ริหำรหน่วยงำนมีเวลำในกำรบริหำรงำนไม่เกิน 6 ปีติดต่อกนั   จำกนั้น  
จะมีกำรสรรหำผูบ้ริหำรคนใหม่เขำ้มำบริหำรต่อ  ดงันั้น มหำวิทยำลยัโดยอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)์   
จึงมีนโยบำยใหจ้ดัท ำคู่มือส ำหรับผูบ้ริหำรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัและหน่วย 
งำนต่ำงๆในมหำวิทยำลยัเพือ่ใหเ้กิดเป็นองคค์วำมรู้ตำมแนวคิดกำรจดักำรควำมรู้ในองคก์ร(Knowledge  Management ) 
ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรในคร้ังน้ี  ไดค้  ำนึงถึงนโยบำย  ควำมจ ำเป็น  ควำมเหมำะสม กำรน ำไปใช ้
ประโยชน์  และควำมสอดคลอ้งกบักำรบริหำรงำนของหน่วยงำนต่ำงๆในมหำวิทยำลยัในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและอนำคต 
และวำงกรอบอยูบ่นพื้นฐำนในเร่ืองอ ำนำจหนำ้ท่ีกำรบริหำรทัว่ไป  อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย /ระเบียบ /ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั  รวมทั้งแนวทำงปฏิบติัและขอ้พึงระมดัระวงัในกำรปฏิบติังำนท่ีเกิดขอ้ผดิพลำดเป็นประจ ำ  
โดยมีโครงสร้ำงหลกัจ ำนวน 7 หวัขอ้ท่ีเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรควรทรำบ ประกอบดว้ย โครงสร้ำงกำรบริหำร กำรวำงแผน  
กำรบริหำรกำรเงินบุคลำกร วิชำกำร และนกัศึกษำ  รวมทั้งกำรควบคุมภำยใน                     
               กำรจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรคร้ังน้ีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูบ้ริหำรและไดรั้บควำมร่วมมือจำกบุคลำกร ของกอง/ 
 ส ำนกังำน ในส ำนกังำนอธิกำรบดีเป็นอยำ่งดีมำกจนสำมำรถจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรส ำเร็จเป็นรูปเล่มรวมทั้งไดรั้บควำม  
อนุเครำะห์จำกผูบ้ริหำร 2 ท่ำนคือ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.วีรวฒัน์ จนัทโชติ อดีตผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัทะเบียนและประมวลผล   
และ รองศำสตรำจำรย ์ดร.วีรยำ  ฉิมออ้ย  ผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลงั ใหค้  ำ แนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ท ำใหคู่้มือผูบ้ริหำรเล่มน้ี 
มีควำมสมบูรณ์มำกข้ึน  คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  จึงขอขอบพระคุณในกำร 
สนบัสนุนและควำมร่วมมือท่ีไดรั้บ เป็นอยำ่งยิง่ 
 
 
                                                               คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
                                                                                                กนัยำยน 2555 
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บทที ่ 1 
โครงสร้างการบริหาร 

 

อ านาจหน้าที่สภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และคณะกรรมการประจ าคณะ/
สถาบัน/ส านัก 
 

 1. สภามหาวทิยาลยั 
  สภำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์มีองคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำช 
บญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 14 และมำตรำ 18  
 

     1.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลยั (มาตรา 14) 
  (1) นำยกสภำมหำวิทยำลยั ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง 
  (2) อุปนำยกสภำมหำวิทยำลยั ซ่ึงไดแ้ก่อธิกำรบดีโดยต ำแหน่ง 
  (3) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั จ ำนวน 9 คน ซ่ึงเลือกตั้งจำกผูด้  ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
คณบดี หวัหนำ้แผนกอิสระ ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั ผูอ้  ำนวยกำรศูนย ์และหวัหนำ้หน่วยงำนท่ี
เรียกช่ืออยำ่งอ่ืนตำมมำตรำ 8 วรรคสอง 
  (4) ประธำนสภำอำจำรยโ์ดยต ำแหน่ง และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัอีก 6 คน ซ่ึงเลือกตั้งจำก
คณำจำรยป์ระจ ำผูไ้ดท้  ำกำรสอนในมหำวทิยำลยัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี และมิใช่ผูด้  ำรงต ำแหน่งตำม (3) 
  (5) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั จ ำนวน 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งจำกขำ้รำชกำรพลเรือน 
ในมหำวิทยำลยัระดบัหวัหนำ้กองหรือเทียบเท่ำข้ึนไปท่ีมิใช่คณำจำรยป์ระจ ำ และมิใช่ผูด้  ำรงต ำแหน่งตำม (3) 
  (6) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน แต่ไม่เกิน 14 คน ซ่ึงจะได้
ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลยั โดยค ำแนะน ำของนำยกสภำมหำวิทยำลยั 
อุปนำยกสภำมหำวิทยำลยั และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัตำม (3) (4) และ (5) 
 

     1.2 วธีิการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  (1) นำยกสภำมหำวิทยำลยั และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ จะใชว้ิธีกำรสรรหำ 
ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำนำยกสภำมหำวทิยำลยัและกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. 2532 
  (2) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัประเภทผูแ้ทนผูบ้ริหำร จ ำนวน 9 คน ตำม (3) กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัประเภทผูแ้ทนคณำจำรย ์จ ำนวน 6 คน ตำม (4) และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัประเภทผูแ้ทน
ขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวทิยำลยั จ ำนวน 2 คน ตำม (5) จะใชว้ิธีกำรเลือกตั้งซ่ึงเป็นไปตำมขอ้บงัคบั
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัประเภทผูแ้ทนผูบ้ริหำร ประเภท 
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ผูแ้ทนขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยั และประเภทผูแ้ทนคณำจำรย ์พ.ศ. 2532 
 

     1.3 อ านาจและหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลยั (มาตรา 18) 
  สภำมหำวิทยำลยัมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของมหำวทิยำลยั และโดยเฉพำะ
ใหมี้อ ำนำจและหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
  (1) วำงนโยบำยของมหำวิทยำลยัเก่ียวกบักำรศึกษำ กำรวิจยั กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมของชำติ 
  (2) วำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลยั และอำจมอบใหส่้วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลยัเป็นผูว้ำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัส ำหรับส่วนรำชกำรนั้นเป็นเร่ือง ๆ ไปกไ็ด ้
  (3) พิจำรณำเสนอจดัตั้ง รวม และยบุเลิก บณัฑิตวิทยำลยั คณะ วิทยำลยั แผนกอิสระ สถำบนั 
ส ำนกั ศูนย ์ภำควิชำ และหน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะและภำควิชำ 
  (4) อนุมติักำรรับสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงหรือสถำบนัวจิยั เขำ้สมทบหรือยกเลิกกำรสมทบของ
สถำบนัดงักล่ำว 
  (5) พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบหลกัสูตรกำรศึกษำใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวิทยำลยั 
และมำตรฐำนท่ีทบวงมหำวทิยำลยัก ำหนด 
  (6) อนุมติัใหป้ริญญำ ประกำศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบตัร 
  (7) แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิกำรบดี คณบดี รองคณบดี หวัหนำ้แผนกอิสระ รองหวัหนำ้
แผนกอิสระ ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั ผูอ้  ำนวยกำร
ศูนย ์รองผูอ้  ำนวยกำรศูนย ์หวัหนำ้หรือรองหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ หวัหนำ้
ภำควิชำ หวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำภำควิชำ และศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ 
  (8) ด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิกำรบดี ศำสตรำจำรย ์
และศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
  (9) พิจำรณำอนุมติังบประมำณจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัตำมมำตรำ 12 
  (10) วำงระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรงำน กำรเงิน และกำรจดัหำรำยไดแ้ละผลประโยชน์จำก
ทรัพยสิ์นตำมมำตรำ 12 
  (11) แต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัตำมมำตรำ 22 ใหรั้กษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ในกรณีท่ีต ำแหน่ง
อธิกำรบดีวำ่งลง 
  (12) แต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพือ่กระท ำกำรใด ๆ อนัอยูใ่น 
อ ำนำจและหนำ้ท่ีของสภำมหำวิทยำลยั 
  (13) มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกำรของมหำวิทยำลยัท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นอ ำนำจและหนำ้ท่ี
ของผูใ้ดโดยเฉพำะ 
  นอกจำกน้ี สภำมหำวิทยำลยัมีมติมอบอ ำนำจ (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 13/2553) ดงัน้ี 
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  (1) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่คณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกฎหมำย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั 
ในเร่ือง กำรพจิำรณำระเบียบ/ขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 
  (2) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่คณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกำรคลงัและทรัพยสิ์นในเร่ือง
ต่ำง ๆ ดงัน้ี 
        (2.1) กำรขอใหห้ลกัสูตรบริหำรกำรเงินในลกัษณะโครงกำรบริกำรสังคม 
        (2.2) กำรขอปรับอตัรำค่ำหน่วยกิต/ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำง ๆ ของโครงกำรบริกำรสงัคม 
        (2.3) กำรพิจำรณำระเบียบ/ขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยัท่ีเก่ียวกบักำรเงิน ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 
(โดยมิไดย้กเลิกฉบบัเดิมทั้งฉบบั) 
  (3) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่คณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกำรวำงแผนในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 
        (3.1) กำรปรับแผนฯ ของหน่วยงำน 
        (3.2) กำรขอบรรจุหลกัสูตรใหม่/โครงกำรใหม่ เขำ้แผนฯ ของหน่วยงำน 
  (4) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยัในเร่ืองดงัน้ี 
        (4.1) เร่ืองท่ีหน่วยงำนภำยนอกขอยมืตวับุคลำกรของมหำวิทยำลยัไปปฏิบติังำน และ
รำยงำนสภำมหำวิทยำลยัทรำบ (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 3/2554) 
        (4.2) เร่ืองเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลในส่วนขำ้รำชกำรและพนกังำนมหำวิทยำลยั ใน
กรณีท่ี สกอ. หรือ ก.พ.อ. ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลยั และรำยงำนสภำมหำวิทยำลยัเพื่อทรำบ 
(ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 4/2554) 
  (5) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่นำยกสภำมหำวทิยำลยั ในเร่ืองดงัน้ี 
        (5.1) กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นต่ำง ๆ 
        (5.2) กำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
        (5.3) กำรแต่งตั้งรองอธิกำรบดี (สืบแทน) 
        (5.4) กำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งคณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ใน
กรณีท่ีคณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ลำออกจำกต ำแหน่ง และในกรณีท่ีกำรสรรหำยงัไม่แลว้เสร็จ 
        (5.5) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรยพ์ิเศษ/ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ 
        (5.6) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร/คณะกรรมกำรคดัเลือก 
กีรตยำจำรยแ์ห่ง มธ. 
        (5.7) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ/ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร 
(ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 8/2552) 
  (6) กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่อธิกำรบดีในเร่ือง ดงัน้ี 
        (6.1) กำรตั้งช่ือหอ้งประชุม/สถำนท่ีของมหำวิทยำลยั/หน่วยงำนในมหำวิทยำลยั 
        (6.2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของหน่วยงำนในมหำวิทยำลยั 
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        (6.3) กำรแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำคณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์เป็น รองคณบดี 
รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์
        (6.4) กำรขอผกูพนังบประมำณขำ้มปีงบประมำณในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั และ
หน่วยงำนในมหำวิทยำลยั 
        (6.5) กำรจำ้งเอกชนเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมงำน 
        (6.6) กำรอนุมติัใหบุ้คคลเขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ในกรณีพิเศษต่ำง ๆ 
(ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 5/2535) 
        (6.7) กำรแต่งตั้งหวัหนำ้ภำควิชำ (ตำมมติสภำมหำวทิยำลยัคร้ังท่ี 10/2538) 
        (6.8) กำรแต่งตั้งบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่คณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั และ
แต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั ทั้งท่ีเป็นบุคคลภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั (ตำมมติสภำ
มหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 3/2535) 
        (6.9) กำรอนุมติัเงินส ำหรับท่ีจะทูลเกลำ้ฯ ถวำยหรือร่วมสมทบในโครงกำรต่ำง ๆ ของพระ
บรมวงศำนุวงศ ์หรือในโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเป็นของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจหรือบริษทัหำ้ง
ร้ำนเอกชนหรือองคก์รกำรกศุล ซ่ึงจดัถวำยเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศำนุวงศ ์ภำยในวงเงินคร้ังละ 
ไม่เกิน 100,000 บำท (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 12/2539) 
        (6.10) กำรอนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑท่ี์มิไดข้อตั้งงบประมำณไว ้และกำรจดัซ้ือครุภณัฑท่ี์ใชง้ำน
แลว้ (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 10/2538) 
        (6.11) กำรแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะ และปรับปรุงแกไ้ขอำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ
อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 11/2553) 
  เม่ือด ำเนินกำรแลว้ ใหร้ำยงำนสภำมหำวิทยำลยัเพื่อทรำบ 
 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
  คณะกรรมกำรมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์มีองคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2548 ขอ้ 6 และขอ้ 8 
 

     2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (ข้อ 6) 
  (1) อธิกำรบดี เป็นประธำน 
  (2) รองอธิกำรบดี 
  (3) คณบดี 
  (4) ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ 
  (5) ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  (6) ประธำนสภำอำจำรย ์
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  (7) ประธำนสภำขำ้รำชกำร 
  (8) ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำซ่ึงปฏิบติัหนำ้ท่ีใหบ้ริกำรทำงวิชำกำร จ ำนวน 
1 คน 
  (9) ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำซ่ึงปฏิบติัหนำ้ท่ีเก่ียวกบังำนบริหำรและธุรกำร 
จ ำนวน 1 คน 
  (10) พนกังำนมหำวิทยำลยั สำยวิชำกำร จ ำนวน 1 คน 
  (11) พนกังำนมหำวิทยำลยั สำยสนบัสนุนวิชำกำร จ ำนวน 1 คน  
 

     2.2  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (ข้อ 8) 
  นอกจำกสภำมหำวิทยำลยัจะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (1) อ ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนมหำวิทยำลยั 
        (1.1) พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองเก่ียวกบักำรศึกษำ กำรวิจยั กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมของชำติเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
        (1.2) พิจำรณำกลัน่กรองระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลยัเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลยั 
        (1.3) พิจำรณำเสนอกำรจดัตั้ง รวมและยบุเลิกหน่วยงำนต่อสภำมหำวิทยำลยั 
        (1.4) ใหค้  ำปรึกษำ และขอ้แนะน ำเก่ียวกบักำรบริหำรงำนมหำวิทยำลยัแก่อธิกำรบดี 
        (1.5) พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองเก่ียวกบังบประมำณ กำรบริหำรงำน กำรเงิน กำรจดัหำรำยได้
หรือผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของมหำวทิยำลยัเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (2) อ ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนวชิำกำร 
        (2.1) พิจำรณำกลัน่กรองหลกัสูตรกำรศึกษำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
        (2.2) พิจำรณำเสนอผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรยแ์ละศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
ต่อสภำมหำวทิยำลยั 
        (2.3) พิจำรณำเสนอกำรแต่งตั้งและถอดถอนผูด้  ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และผูช่้วย
ศำสตรำจำรยต่์อสภำมหำวทิยำลยั 
  (3) อ ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล 
        (3.1) เป็นองคก์รกลำงบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ และ
พนกังำนมหำวิทยำลยัในสงักดัมหำวิทยำลยั 
        (3.2) อนุมติั อนุญำต ใหค้วำมเห็นชอบ สัง่กำรเก่ียวกบัเร่ืองกำรบริหำรงำนบุคคล ซ่ึงอยูใ่น
อ ำนำจหนำ้ท่ีของสภำมหำวทิยำลยัตำมท่ีพระรำชบญัญติัก ำหนด ยกเวน้อ ำนำจกำรออกขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข ์
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        (3.3) เสนอแนะและใหค้  ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและสภำมหำวิทยำลยัเก่ียวกบันโยบำยกำร
บริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำและพนกังำนมหำวิทยำลยัในสงักดัมหำวิทยำลยั 
        (3.4) พิจำรณำกลัน่กรองขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติัเพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (4) อ ำนำจหนำ้ท่ีอ่ืน 
        (4.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อท ำกำรใด ๆ อนัอยูใ่นอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
        (4.2) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัมอบหมำย 
  นอกจำกน้ี สภำมหำวิทยำลยัมีมติมอบอ ำนำจใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัในเร่ือง
ดงัน้ี 
  (1) เร่ืองท่ีหน่วยงำนภำยนอกขอยมืตวับุคลำกรของมหำวิทยำลยัไปปฏิบติังำน และรำยงำนสภำ
มหำวิทยำลยัทรำบ (ตำมมติสภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 3/2554) 
  (2) เร่ืองเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลในส่วนขำ้รำชกำรและพนกังำนมหำวิทยำลยั ในกรณีท่ี 
สกอ. หรือ ก.พ.อ. ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลยั และรำยงำนสภำมหำวทิยำลยัเพื่อทรำบ (ตำมมติ
สภำมหำวิทยำลยัคร้ังท่ี 4/2554) 
 

 3.  คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยั/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วทิยำลยั/สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์มีองคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ท่ี
ตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 32 มำตรำ 34 และมำตรำ 38 
ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรแต่งตั้งกรรมกำรและคุณสมบติัของกรรมกำรประจ ำคณะ วิทยำลยั 
หรือแผนกอิสระ พ.ศ. 2532 และขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำสถำบนั 
ส ำนกั ศูนย ์หรือหน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2532 
 

     3.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั (มาตรา 32 และข้อ 4 ของข้อบังคับฯ) 
  (1) กรณีท่ีมีภำควิชำตั้งแต่ 4 ภำควิชำข้ึนไป ประกอบดว้ย 
        (1.1) คณบดี เป็นประธำน 
        (1.2) รองคณบดี เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
        (1.3) หวัหนำ้ภำควิชำ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
        (4.4) กรรมกำรท่ีสภำมหำวิทยำลยัแต่งตั้งจำกคณำจำรยป์ระจ ำ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อำจำรย์
พิเศษ และผูบ้รรยำยพิเศษในคณะ หรือผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน มีจ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง (ตำมขอ้ 1- 3) 
  (2) กรณีท่ีไม่มีภำควิชำ หรือมีแต่ไม่ถึง 4 ภำควิชำ ประกอบดว้ย 
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        (2.1) คณบดี เป็นประธำน 
        (2.2) รองคณบดี เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
        (2.3) หวัหนำ้ภำควิชำ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
        (2.4) กรรมกำรท่ีสภำมหำวิทยำลยัแต่งตั้งจำกคณำจำรยป์ระจ ำ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อำจำรย์
พิเศษ และผูบ้รรยำยพิเศษในคณะ วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ หรือผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน มีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 7 คน 
แต่ไม่เกิน 15 คน 
 

     3.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยั (ข้อ 5 และข้อ 6 ของข้อบังคบัฯ) 
  (1) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศตนใหแ้ก่งำนในคณะ วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ ตำมสมควรแก่
ต ำแหน่งหนำ้ท่ี 
  (2) เป็นผูมี้ควำมสนใจและเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรศึกษำในคณะ วทิยำลยั หรือแผนกอิสระ
นั้น 
  (3) ถำ้เป็นคณำจำรยป์ระจ ำจะตอ้งผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรแลว้ 
  ในกรณีท่ีเป็นกรรมกำรประจ ำคณะ ซ่ึงสภำมหำวิทยำลยัแต่งตั้งจำกศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อำจำรย์
พิเศษ และผูบ้รรยำยพิเศษในคณะ หรือผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นผูท้รงคุณวฒิุและคุณธรรม เป็นท่ียอมรับในสงัคม 
  (2) เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ดำ้นกำรศึกษำหรือกำรบริหำร หรือประสบควำมส ำเร็จในกำร
ประกอบวิชำชีพ เป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไป  
 

     3.3  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยั (มาตรา 34) 
  (1) วำงนโยบำยและแผนงำนของคณะ วทิยำลยั หรือแผนกอิสระ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ
มหำวิทยำลยั 
  (2) วำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัทำงกำรศึกษำของคณะ วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ ทั้งน้ี 
โดยไม่ขดัต่อระเบียบและขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั รวมทั้งวำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัตำมท่ีสภำ
มหำวิทยำลยัมอบหมำย 
  (3) พิจำรณำวำงหลกัสูตรและรำยละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร ส ำหรับคณะ วิทยำลยั หรือแผนก
อิสระ เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
  (4) จดักำรสอบไล่ของคณะ วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ 
  (5) ใหค้  ำปรึกษำและใหค้วำมเห็นแก่คณบดี หรือหวัหนำ้แผนกอิสระ ในกิจกำรของคณะ 
วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ 
  (6) พิจำรณำงบประมำณของคณะ วิทยำลยั หรือแผนกอิสระ เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
  (7) เสนอกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณในคณะ วิทยำลยั 
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หรือแผนกอิสระต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรพฒันำและส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ไดก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพิ่มเติม และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำใหค้วำม
เห็นชอบในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2554 ดงัน้ี 
  (1) เห็นชอบนโยบำย เป้ำหมำย และอนุมติัแผนงำนของคณะใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ
มหำวิทยำลยั 
  (2) ใหค้วำมเห็นชอบหลกัสูตรและรำยละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร
วิชำกำร เพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (3) ใหค้วำมเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละก ำกบัดูแลกำรวดัผล ประเมินผล และควบคุมมำตรฐำน
กำรศึกษำของคณะ 
  (4) พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบงบประมำณของคณะ เพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (5) เสนอกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรยพ์ิเศษและศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ 
รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ผูช่้วยศำสตรำจำรยพ์เิศษ ต่อคณะกรรมกำรวิชำกำร เพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (6) ใหค้วำมเห็นชอบงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส และก ำกบัดูแลระบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพือ่กระท ำกำรใด ๆ อนัอยูใ่นอ ำนำจ และ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
  (8) ใหค้  ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นต่อคณบดี 
  (9) ใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนเก่ียวกบักำรพฒันำบุคลำกร 
  (10) ใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปี 
  (11) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยั หรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
 

     3.4  องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (ข้อ 4 ของข้อบังคบัฯ) 
  (1) ผูอ้  ำนวยกำร เป็นประธำน 
  (2) รองผูอ้  ำนวยกำร เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
  (3.) คณำจำรยป์ระจ ำหรือขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยั ซ่ึงสภำมหำวิทยำลยัแต่งตั้ง 
มีจ ำนวนไม่เกิน 12 คน เป็นกรรมกำร 
  (4) ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อำจำรยพ์ิเศษ และผูบ้รรยำยพิเศษในคณะ หรือผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน 
ซ่ึงสภำมหำวยิำลยัแต่งตั้ง มีจ  ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรตำมขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 รวมกนั 
เป็นกรรมกำร 
 

     3.5  คุณสมบัติของคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (ข้อ 6 ของข้อบังคบัฯ) 
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  (1) ในกรณีท่ีเป็นคณำจำรยป์ระจ ำหรือขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยั 
        (1.1) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศตนใหแ้ก่งำนในสถำบนัตำมสมควรแก่ต ำแหน่งหนำ้ท่ี 
        (1.2) เป็นผูมี้ควำมสนใจและเลง็เห็นควำมส ำคญัของกิจกำรในสถำบนันั้น 
  (2) ในกรณีท่ีเป็นศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อำจำรยพ์ิเศษ และผูบ้รรยำยพิเศษในคณะ หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
        (2.1) เป็นผูท้รงคุณวฒิุและคุณธรรม เป็นท่ียอมรับในสังคม 
        (2.2) เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ดำ้นกำรศึกษำหรือกำรบริหำร หรือประสบควำมส ำเร็จในกำร
ประกอบวิชำชีพ เป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไป 
        (2.3) เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถำบนั 
 

     3.6  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (ข้อ 8 ของข้อบังคบัฯ) 
  (1) วำงนโยบำยและแผนงำนของสถำบนั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคข์อง
มหำวิทยำลยั 
  (2) วำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรบริหำรงำนของสถำบนั โดยไม่ขดัต่อระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั 
  (3) วำงระเบียบและออกขอ้บงัคบัอ่ืนตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัมอบหมำย 
  (4) พิจำรณำงบประมำณของสถำบนัเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลยั 
  (5) ใหค้  ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่ผูอ้  ำนวยกำร 
  นอกจำกน้ี ใหน้ ำอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลยั ท่ีคณะกรรมกำรพฒันำ
และส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ก ำหนดเพิ่มเติมมำใชโ้ดยอนุโลม 
 

การได้มาซ่ึงผู้บริหารระดบัหน่วยงาน 
 

  วิธีกำรไดม้ำซ่ึงอธิกำรบดี คณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์และหวัหนำ้ภำควิชำ เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ ดงัน้ี 
  กรณีอธิการบดี  เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2553 
  กรณีคณบด ี เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำคณบดีหรือ
หวัหนำ้แผนกอิสระ พ.ศ. 2553 และระเบียบกำรจดัตั้งหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยงำนท่ีจดัตั้งโดยสภำมหำวิทยำลยั 
  กรณผู้ีอ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์  เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ย
คุณสมบติัและกำรสรรหำผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ส ำนกั ศูนย ์หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2553 และระเบียบกำรจดัตั้งหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยงำนท่ีจดัตั้งโดยสภำมหำวทิยำลยั 
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  กรณีหัวหน้าภาควิชา  เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำหวัหนำ้
ภำควิชำหรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำภำควชิำ พ.ศ. 2546 ส ำหรับหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรสรรหำ ใหเ้ป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรประจ ำคณะก ำหนด 
 

 1.  กรณีอธิการบด ี
     1.1  คุณสมบัติของอธิการบดี (มาตรา 22) 
  คุณสมบติัตำมท่ีพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 22 ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) ไดป้ริญญำเอกหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืนท่ี 
สภำมหำวิทยำลยัรับรอง หรือ 
  (2) ไดป้ริญญำชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืนท่ี
สภำมหำวิทยำลยัรับรอง และไดท้ ำกำรสอนในมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยั
รับรองมำแลว้รวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่หำ้ปี หรือเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัมำแลว้รวมเป็น
เวลำไม่นอ้ยกวำ่ส่ีปี 
  คุณสมบติัอ่ืนตำมท่ีขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ. 2553 
ขอ้ 13 ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) มีควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน 
  (2) เป็นผูท้รงเกียรติคุณและคุณธรรมเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
  (3) เป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรในระดบัชำติ 
  (4) เป็นผูมี้ควำมสนใจ เห็นควำมส ำคญัของกำรศึกษำในมหำวิทยำลยั และสำมำรถอุทิศตน
ใหแ้ก่งำนของมหำวิทยำลยั 
  (5) เป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน์และศกัยภำพท่ีจะน ำควำมเจริญมำสู่มหำวิทยำลยั 
 

     1.2 อ านาจหน้าทีข่องอธิการบดี (มาตรา 25) 
  (1) บริหำรกิจกำรของมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์นโยบำย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั ในกำรน้ีใหมี้อ ำนำจออกระเบียบ ค ำสัง่ และประกำศได ้
  (2) ควบคุมกำรเงิน กำรพสัดุ สถำนท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของมหำวิทยำลยัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์นโยบำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั 
  (3) เป็นผูแ้ทนของมหำวิทยำลยัในกิจกำรทัว่ไป 
  (4) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบักิจกำรดำ้นต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลยัเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 
  (5) มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีอ่ืนตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั หรือตำมท่ีสภำ
มหำวิทยำลยัมอบหมำย 
 

 2.  กรณีคณบดี 
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     2.1  คุณสมบัติของคณบด ี(มาตรา 28) 
  คุณสมบติัตำมท่ีพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 28 ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) ไดรั้บปริญญำชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืน
ท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง และ 
  (2) ไดท้  ำกำรสอนมำแลว้รวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่สำมปีในมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำ
ชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง 
  คุณสมบติัอ่ืนตำมท่ีขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำคณบดีหรือหวัหนำ้
แผนกอิสระ พ.ศ. 2553 ขอ้ 13 ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
  (2) เป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรงำน 
  (3) เป็นผูมี้จริยธรรมและคุณธรรมเป็นท่ีประจกัษ ์
  (4) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศตนใหแ้ก่งำนของคณะ 
  (5) เป็นผูท่ี้มีควำมคิดริเร่ิม สนใจและเลง็เห็นควำมส ำคญัของกิจกำรคณะนั้น 
 

     2.2  อ านาจหน้าทีข่องคณบดี (มาตรา 27) 
  (1) ตำมพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 27 ก ำหนดไว ้คือ 
เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบงำนของคณะ 
  (2) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ/ขอ้บงัคบั ซ่ึงจะมีก ำหนดไวใ้นแต่ละดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3) ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย ซ่ึงจะมีก ำหนดไวใ้นแต่ละดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรพฒันำและส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
ไดก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณบดีเพิ่มเติม และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำร
ประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2554 ดงัน้ี 
  (1) ก ำหนดกลยทุธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนของคณะ/หน่วยงำน ใหส้อดคลอ้งกบัมหำวิทยำลยั 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะใหค้วำมเห็นชอบ 
  (2) จดัท ำแผนบุคลำกร ซ่ึงประกอบดว้ย แผนอตัรำก ำลงัและแผนพฒันำบุคลำกร 
  (3) จดัท ำงบประมำณ และควบคุมกำรใชจ่้ำยงบประมำณใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  (4) ติดตำมผลงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนงำนเป็นระยะ ๆ 
  (5) เสนอผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ 
  (6) ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรต่ำง ๆ และกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหเ้ป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำและใหมี้ควำมทนัสมยัอยูเ่สมอ ปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงวดัไดจ้ำกควำมพึงพอใจของนำยจำ้งบณัฑิตท่ี
จบกำรศึกษำ หรือนกัศึกษำปัจจุบนั 
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  (7) จดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลไม่
ต ่ำกวำ่มำตรฐำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน และจดัใหมี้กำรตรวจสอบภำยใน 
  (8) ทบทวนกระบวนกำรผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญำของมหำวิทยำลยั เพื่อใหไ้ด้
ลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  (9) จดัใหมี้กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกมุมมองของคนภำยนอก เช่น นำยจำ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
นกัศึกษำ รวมทั้งควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
 

 3.  กรณผู้ีอ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
     3.1  คุณสมบัติของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  ตำมขอ้ 14 ของขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยคุณสมบติัและกำรสรรหำ
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ส ำนกั ศูนย ์หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
  (1) ไดรั้บปริญญำชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืน
ท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง และ 
  (2) ไดท้  ำกำรสอนมำแลว้รวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่สำมปีในมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำ
ชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง หรือเป็นเจำ้หนำ้ท่ีมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่หำ้ปี 
  คุณสมบติัอ่ืนตำมท่ีขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยคุณสมบติัและกำรสรรหำ
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ส ำนกั ศูนย ์หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2553 
ขอ้ 15 ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของสถำบนั
ส ำนกั ศูนย ์
  (2) เป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถในดำ้นกำรบริหำรงำน หรือมีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรงำน
วิชำกำร 
  (3) เป็นผูมี้จริยธรรมและคุณธรรมเป็นท่ีประจกัษ ์
  (4) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศตนใหแ้ก่งำนของสถำบนัฯ 
  (5) เป็นผูท่ี้มีควำมคิดริเร่ิม สนใจและเลง็เห็นควำมส ำคญัของกิจกำรในสถำบนันั้น 
 

     3.2  อ านาจหน้าทีข่องผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (มาตรา 35) 
  (1) ตำมพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 35 ก ำหนดไว ้คือ 
เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบงำนของสถำบนัฯ 
  (2) ตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย ซ่ึงจะมีก ำหนดไวใ้นแต่ละดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ/ขอ้บงัคบั ซ่ึงจะมีก ำหนดไวใ้นแต่ละดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  นอกจำกน้ี ใหน้ ำอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณบดีท่ีคณะกรรมกำรพฒันำและส่งเสริมระบบ 
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ธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ก ำหนดเพิ่มเติมมำใชโ้ดยอนุโลม 
 

 4.  กรณีหัวหน้าภาควิชา 
     4.1  คุณสมบัติของหัวหน้าภาควชิา (มาตรา 37 และข้อ 7 ของข้อบงัคับฯ) 
  คุณสมบติัตำมท่ีพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 37 ก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
  (1) เป็นคณำจำรยป์ระจ ำในมหำวิทยำลยั ซ่ึงไดรั้บปริญญำชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่ำจำก
มหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง และ 
  (2) ไดท้  ำกำรสอนมำแลว้รวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่สองปีในมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำ
ชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง 
  คุณสมบติัอ่ืนตำมท่ีขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรสรรหำหวัหนำ้ภำควิชำหรือ
หวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำภำควิชำ พ.ศ. 2546 ขอ้ 7 ก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
  (1) เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หรือมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ของภำควิชำนั้น 
  (2) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศตนใหแ้ก่งำนของภำควิชำนั้น 
  (3) เป็นผูท่ี้มีศกัยภำพในดำ้นกำรบริหำรงำน หรือมีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

     4.2 อ านาจหน้าทีข่องหัวหน้าภาควิชา (มาตรา 37) 
  ตำมพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 37 ก ำหนดไว ้คือ 
เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบงำนของภำควิชำ 
 

 5.  คุณสมบัตขิองรองคณบดี (มาตรา 29) 
  คุณสมบติัตำมท่ีพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 มำตรำ 29 ก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
  (1) ไดรั้บปริญญำชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงอ่ืน
ท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง และ 
  (2) ไดท้  ำกำรสอนมำแลว้รวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่สำมปีในมหำวิทยำลยั หรือสถำบนักำรศึกษำ
ชั้นสูงอ่ืนท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง หรือ เป็นขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนใน
มหำวิทยำลยัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่หำ้ปี 
 

 6.  คุณสมบัตขิองรองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (ข้อ 13 ของข้อบังคบัฯ) 
  รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั มีคุณสมบติัเหมือนกบัผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
 

  สภำมหำวิทยำลยัไดมี้กำรออกประกำศก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของอธิกำรบดี คณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ตำมก ำหนดระยะเวลำ ดงัน้ี 
  1. อธิกำรบดี จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนทุกปี 
  2. คณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งก่อนเดือนมิถุนำยน 2555 จะมี
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเม่ือด ำรงต ำแหน่งครบ 2 ปี 
  3. คณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 
เป็นตน้ไป จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนทุกปี 
  ส ำหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำน เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ลงวนัท่ี 20 เมษำยน 2553 และฉบบัลง
วนัท่ี 1 สิงหำคม 2555 
 

แนวทางปฏิบัต ิ  
 1. ในการแต่งตั้งผู้บริหาร 

     1.1  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งรองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  (1) จะตอ้งพิจำรณำคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้
  (2) จะแต่งตั้งไดไ้ม่เกิน 5 คน ซ่ึงเป็นไปตำมมติสภำมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2532 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2532 
  (3) ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งเกินกวำ่ 5 คน จะตอ้งเสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำ พร้อมทั้งเหตุผล
ควำมจ ำเป็น แต่สภำมหำวิทยำลยัมีมติมอบอ ำนำจใหอ้ธิกำรบดี ตำมมติสภำมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี 
10/2554 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2554 
  (4) กำรเสนอขอแต่งตั้งรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์จะตอ้งจดัท ำประวติั
เสนอมำดว้ย จ ำนวน 1 ชุด โดยใหจ้ดัส่งเร่ืองไปท่ี งำนประชุม กองกลำง 
  (5) กำรแต่งตั้งรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์เป็นอ ำนำจของสภำ
มหำวิทยำลยั แต่สภำมหำวทิยำลยัมีมติมอบอ ำนำจใหอ้ธิกำรบดี ตำมมติสภำมหำวทิยำลยั ในกำรประชุม 
คร้ังท่ี 3/2535 เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2535 
 

     1.2  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  กรณีผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งคณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์เป็นกรณีท่ีต ำแหน่ง
คณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์วำ่งลง กล่ำวคือ ลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ หรือด ำรงต ำแหน่ง
ครบวำระแลว้ แต่ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนยค์นใหม่ 
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  ในส่วนน้ีมหำวิทยำลยัจะเป็นผูพ้ิจำรณำเสนอแต่งตั้งต่อนำยกสภำมหำวิทยำลยั 
 

     1.3  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่งรองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก/ศูนย์ 
  เม่ือมหำวิทยำลยัไดแ้ต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งคณบดี ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย์
แลว้ หำกหน่วยงำนประสงคจ์ะเสนอแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/
ส ำนกั ใหป้ฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรแต่งตั้งรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์
 

     1.4  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  (1) จะตอ้งพิจำรณำแต่งตั้งจำกรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์คนใดคนหน่ึง 
  (2) ใหเ้สนอเร่ืองไปท่ีงำนบริหำรส ำนกังำนท่ำพระจนัทร์ กองกลำง พร้อมทั้งจดัท ำค  ำสัง่แต่งตั้ง
เสนอดว้ย 
 

     1.5  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีรองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
หัวหน้าภาควชิา 
  อธิกำรบดีไดม้อบอ ำนำจในเร่ืองกำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำร
สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์หวัหนำ้ภำควิชำ ดงัน้ี 
  (1) ใหค้ณบดี ในเร่ืองกำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนรองคณบดี และผูรั้กษำรำชกำรแทน
หวัหนำ้ภำควิชำ 
  (2) ใหผู้อ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั ในเร่ืองกำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนรองผูอ้  ำนวยกำร
สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์
  ทั้งน้ีเฉพำะในกรณีท่ีรองคณบดี รองผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์และหวัหนำ้ภำควิชำ ท่ีได ้
มีกำรแต่งตั้งไวแ้ลว้ ลำรำชกำร ลำป่วย ลำกิจ หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ตำมค ำสัง่มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ท่ี 1751/2548 ลงวนัท่ี 8 กนัยำยน 2548 
 

     1.6  แนวทางปฏบัิติในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
  ในกรณีท่ีคณะด ำเนินกำรสรรหำหวัหนำ้ภำควิชำคนใหม่ไม่แลว้เสร็จก่อนท่ีหวัหนำ้ภำควิชำ 
คนเดิมจะด ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรือกรณีหวัหนำ้ภำควิชำลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ และคณะตอ้ง
เสนอขอแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งหวัหนำ้ภำควชิำ 
  สภำมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2555 มีมติมอบอ ำนำจให้
คณบดีเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรในต ำแหน่งหวัหนำ้ภำควชิำ และเม่ือมีกำรแต่งตั้งแลว้ ใหร้ำยงำน
อธิกำรบดีทรำบ 
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 2. แนวทางปฏบิัติในการแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
  2.1 จะตอ้งพิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรและคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้
  2.2 กรณีกรรมกำรท่ีเป็นโดยต ำแหน่ง ไม่ตอ้งเสนอขอแต่งตั้ง 
  2.3 กำรเสนอขอแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์จะตอ้งจดัท ำประวติัเสนอมำ
ดว้ย จ ำนวน 1 ชุด โดยใหจ้ดัส่งเร่ืองไปท่ี งำนประชุม กองกลำง 
  2.4 กำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั เป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลยั 
แต่สภำมหำวทิยำลยัมีมติมอบอ ำนำจใหอ้ธิกำรบดี ตำมมติสภำมหำวทิยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2535 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2535 
  2.5 ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ส่ิงท่ีจะตอ้งพึงระวงั กคื็อ วำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ศูนย ์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวคื้อ 2 ปี และในกรณีท่ี
มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรสืบแทนหรือเพิ่มเติม กรรมกำรนั้นจะมีวำระเท่ำกบักรรมกำรท่ีแต่งตั้งมำแลว้ เช่น คณะ
เสนอแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกรำคม 2554 กรรมกำรนั้นจะครบวำระในวนัท่ี 9 มกรำคม 
2556 และในระหวำ่งวนัท่ี 10 มกรำคม 2554 - 9 มกรำคม 2556 คณะมีกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรสืบแทนหรือ
เพิ่มเติม กรรมกำรนั้นจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งจนถึงวนัท่ี 9 มกรำคม 2556 กล่ำวคือ กรรมกำรทุกคนจะครบ 
วำระพร้อมกนั 
  2.6 กำรเสนอขอแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำคณะ/สถำบนั/ส ำนกั มำท่ีมหำวิทยำลยั จะตอ้งเสนอ
แต่งตั้งมำก่อนท่ีกรรมกำรจะครบวำระ 
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บทที ่ 2 
การบริหารงานทัว่ไป 

 

การจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
 1. ที่มาของการจัดท าแผน 
  กฎหมำยหลกัในกำรปฏิบติัรำชกำร คือ พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรตอ้งจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรเป็นแผน 4 ปี ตำมรอบเวลำ
ของรัฐบำลไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยแบ่งแผนปฏิบติัรำชกำรเป็น 3 ระดบั คือ 
  คณะรัฐมนตรี จดัท ำ แผนบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 
  กระทรวง จดัท ำ แผนยทุธศำสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัแผนบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 
  กรม  จดัท ำ แผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์ของกระทรวง 
  อน่ึง ก่อนมีพระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ทุกส่วนรำชกำรตอ้งจดัท ำแผน 5 ปี ตำมช่วงเวลำของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และตอ้ง
จดัท ำเป็นแผนกลยทุธ์ตั้งแต่แผนฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ดงันั้น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์จึงถือแผน 5 ปี 
เป็นแผนหลกั และใชเ้ป็นฐำนในกำรจดัท ำแผนอ่ืน ๆ กรณีท่ีตอ้งท ำแผนปฏิบติัรำชกำร 4 ปี  ก็จะปรับเน้ือหำท่ี
ก ำหนดไวแ้ลว้ในแผน 5 ปี ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยตำมแผนบริหำรรำชกำรแผน่ดินของรัฐบำลแต่ละชุด และ
ใหมี้เน้ือหำครบตำมขอ้ก ำหนดของแผน 
 

 2. ข้อก าหนดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
  ส ำนักงบประมำณ และ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันก ำหนดองค์ประกอบของแผนปฏิบติั
รำชกำรระดบักระทรวงและกรม โดยมี 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 
  2.1 วิสัยทศัน์  หมำยถึง  ควำมคำดหวงัของกระทรวง/หน่วยงำนท่ีตอ้งกำรให้เกิดข้ึนในอนำคต
และมีควำมเป็นไปได ้โดยอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นจริงในปัจจุบนั 
  2.2 พนัธกิจกระทรวง/หน่วยงำน  หมำยถึง  ขอบเขต ภำรกิจ บทบำทหนำ้ท่ีท่ีตอ้งด ำเนินงำน ทั้ง
ท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ รวมทั้งท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินกำร ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ท่ีก ำหนดไว ้
  2.3 ค่ำนิยมองคก์ำร  หมำยถึง  ควำมคิดหรือควำมเช่ือร่วมกนัขององคก์ำรซ่ึงไดรั้บกำรพิจำรณำ
แลว้ว่ำมีคุณค่ำ มีประโยชน์ ถูกตอ้งเหมำะสม ดีงำม สมควรประกำศไวเ้พื่อก ำกบัให้บุคลำกรในองคก์ำรยึดถือ
และประพฤติปฏิบติัตำม 
  2.4 ประเดน็ยทุธศำสตร์กระทรวง/หน่วยงำน  หมำยถึง  ส่ิงท่ีกระทรวง/หน่วยงำนจะตอ้ง 
ด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมวิสยัทศัน์ของกระทรวงท่ีก ำหนด 
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  2.5 เป้ำประสงค ์หรือเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/หน่วยงำน  หมำยถึง  ผลกระทบหรือ
ผลลพัธ์ท่ีกระทรวง/หน่วยงำนตอ้งกำรให้เกิดข้ึนจำกกำรให้บริกำรระดบักระทรวง/หน่วยงำน ทั้งน้ีจะตอ้ง
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ของรัฐบำล ซ่ึงผลกระทบหรือผลลพัธ์ดงักล่ำวจะเกิดข้ึนไดจ้ำก
ผลส ำเร็จของผลผลิตหรือโครงกำรของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกดัอย่ำงสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือก ำหนดข้ึนใหม่ในระหว่ำงปี แลว้แต่กรณี (เป็นกำรแสดงควำมเช่ือมโยงจำก
เป้ำหมำยเชิงนโยบำยตำมท่ีก ำหนดในแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินฯ มำสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของ
กระทรวง/หน่วยงำน) 
  2.6 ตวัช้ีวดัเป้ำประสงค์ หรือตวัช้ีวดัเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/หน่วยงำน  หมำยถึง  
ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ/ผลลพัธ์ของกำรด ำเนินงำนของกระทรวง/หน่วยงำนตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/
หน่วยงำน หรือเป้ำประสงคท่ี์ก ำหนด  ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัควรแสดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำเร็จท่ีกลุ่มเป้ำหมำยไดรั้บในเชิง
ปริมำณและ/หรือคุณภำพ และระยะเวลำในกำรบรรลุผลส ำเร็จ 
  2.7 ค่ำเป้ำหมำยของตวัช้ีวดั  หมำยถึง  จ  ำนวนหน่วยนบัท่ีตอ้งกำรให้เกิดข้ึนจำกกำรให้บริกำร
ระดบักระทรวง/หน่วยงำน 
  2.8 กลยทุธ์กระทรวง/หน่วยงำน  หมำยถึง  วิธีด ำเนินกำรของกระทรวง/หน่วยงำนท่ีจะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรใหบ้ริกำรกระทรวง/หน่วยงำน 
 

 3.  แผนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  มหำวิทยำลยัมีแผน 3 ลกัษณะ คือ “แผน 5 ปี”  คือ แผนกลยทุธ์เพื่อพฒันำ มธ.  “แผน 4 ปี”  คือ 
แผนปฏิบติัรำชกำร  4  ปี  และ “แผนรำยปี” คือ แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี  ทั้งน้ี แผน 5 ปี และแผน 4 ปี มี
ลกัษณะเดียวกนั คือ เป็นแผนระยะกลำง มีเน้ือหำในระดบัมหภำค และมีองคป์ระกอบหลกัเช่นเดียวกนั มีส่วนท่ี
ต่ำงกัน คือ แผน 5 ปี สำมำรถเพิ่มองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อให้มีทิศทำงกำรพฒันำตำมควำมต้องกำรของ
มหำวิทยำลยัเอง ส ำหรับแผน 4 ปี ตอ้งแสดงถึงควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยตำมแผนบริหำรรำชกำรแผน่ดิน ซ่ึง
แตกต่ำงกนัออกไปตำมนโยบำยของคณะรัฐมนตรีในแต่ละช่วงเวลำ ในส่วนของแผนรำยปี เป็นกำรแสดง
รำยละเอียดของงำนท่ี มธ. จะด ำเนินกำรครอบคลุม 3 มิติหลกั คือ ผูรั้บผิดชอบ เวลำ และงบประมำณ หรือเป็น
แผนท่ีแสดงว่ำ จะท ำอะไร ใครเป็นผูท้  ำ จะท ำเม่ือใด มีงบประมำณเท่ำใด มำจำกแหล่งงบประมำณใด  ไดแ้ก่ 
งบประมำณแผนดิน  งบประมำณจำกเงินรำยได ้ กองทุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำ 
 

 4.  แนวทางจัดท าแผนของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  คณะ/ส ำนกั/สถำบนั หรือ หน่วยงำนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ ตอ้งจดัท ำ “แผน 5 ปี”  และ “แผนรำย
ปี” โดยมีแนวทำง ดงัน้ี 
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  4.1 แผน 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของหน่วยงำนภำยใน ใหจ้ดัท ำตำม Template PD-S4 (ดูไดท่ี้ 
website กองแผนงำน/งำนยทุธศำสตร์และติดตำมผล หวัขอ้ แบบฟอร์ม) ประกอบดว้ย 6 Template ตั้งแต่ PD-S4 
(1) – PD-S4 (6) เรียงล ำดบัดงัน้ี (1) ดำ้นท ำนุบ ำรุงสังคม (2) ดำ้นวิจยั (3) ดำ้นจดักำรศึกษำ(4) ดำ้นบริกำร
วิชำกำร (5) ดำ้นบริกำรสุขภำพ และ (6) ดำ้นบริหำรจดักำร ทั้ง 6 Template ไดอ้อกแบบมำเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งแผนระดบัมหำวิทยำลยักบัแผนของหน่วยงำน ซ่ึงแผนของหน่วยงำนอำจจะเช่ือมโยงไปท่ี
ประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรือบำงประเด็นท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด หรือเช่ือมโยงกบัมหำวิทยำลยัในทุกประเด็น 
ดงันั้น หน่วยงำนจึงตอ้งเลือก Template เฉพำะท่ีตรงกบัพนัธกิจมำจดัท ำแผน 5 ปี 
  4.2 แผนรายปี ตั้งแต่แผนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ใหจ้ดัท ำตำม Template PD-B5 ซ่ึงได้
ออกแบบมำเพื่อแสดงให้เห็นควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนของมหำวิทยำลยักบัแผนของหน่วยงำนจุดท่ีเช่ือมโยง
กนัคือ “ยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์” กบั “ผลผลิตหรือโครงกำรของหน่วยงำนภำยใน” กล่ำวคือ 
หน่วยงำนภำยในมีผลผลิตอะไรบ้ำง จ ำนวนเท่ำใด ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ นอกจำกน้ี 
Template PD-B5 ไดอ้อกแบบมำเพื่อให้หน่วยงำนภำยในระบุขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิต 
ขั้นตอนหรือกิจกรรมหน่วยงำนไดม้อบใหผู้ใ้ดรับผดิชอบ โดยใหร้ะบุเป็นคณะบุคคล ต ำแหน่ง หรือ บุคคล และ                    
มีงบประมำณจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำยจ ำนวนเท่ำใด 
 

การพฒันาด้านกายภาพ  
   กำรพฒันำดำ้นกำยภำพทุกประเภท ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรก ำกบัและควบคุมกำร
พฒันำมหำวิทยำลยัด้ำนกำยภำพ ก่อนด ำเนินกำร กรณีด ำเนินกำรไปก่อนได้รับอนุมติั และกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ของมหำวิทยำลยั หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนช่ำง 
หน่วยงำนตอ้งหยดุหรือชะลอกำรด ำเนินงำนและรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน/กำรปรับแกไ้ข รวมถึงตอ้ง
รับผดิชอบทั้งทำงแพง่และทำงอำญำ หำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวก่อควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์แบ่งกำรพฒันำดำ้นกำยภำพเป็น 3 ลกัษณะ เม่ือหน่วยงำนส่งเร่ือง           
ขออนุมติัพฒันำดำ้นกำยภำพไปท่ีกองแผนงำนและมีเอกสำรครบถว้น เอกสำรสมบูรณ์ กล่ำวคือ มีกำรลงนำม
รับรองของสถำปนิก หรือวิศวกร หน่วยงำนจะไดรั้บทรำบผลกำรพิจำรณำ  ดงัน้ี  
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ลกัษณะการพฒันาด้านกายภาพ แจ้งผลภายใน 

ประเภทที่ 1  งำนปรับปรุง ซ่อมแซม ท่ีไม่ส่งผลต่อกำรรับน ้ ำหนกัโครงสร้ำงอำคำร 
ระบบทำงวิศวกรรมประกอบอำคำร และไม่เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละกำรใช้
สอยเดิม เช่น งำนตกแต่งและซ่อมแซมภำยในอำคำรเล็กน้อยท่ีไม่มีกำรเปล่ียน
รูปแบบของห้องใหม่ งำนกั้นและเจำะผนังห้องเพิ่มเติมดว้ยวสัดุเบำ งำนซ่อมพื้น 
ผนงั และฝ้ำเพดำน ติดตั้งตู ้ATM เป็นตน้ 
 

8  วันท าการ 

ประเภทที่ 2  งำนต่อเติม ดดัแปลง ปรับปรุงองคป์ระกอบของอำคำรทั้งภำยในและ
ภำยนอก ซ่ึงท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบและลกัษณะทำงกำยภำพและระบบ
วิศวกรรมเดิม หรือมีผลกระทบต่อทศันียภำพของอำคำรหรือกำรสัญจรเดิม เช่น กำร
ร้ือถอน ยำ้ยต ำแหน่ง ต่อเติมอำคำร งำนตกแต่งภำยในหอ้งท่ีมีกำรเปล่ียนรูปแบบของ
ห้องใหม่ กั้นผนังและตกแต่งใหม่ ติดตั้ งงำนระบบภำยในใหม่ งำนปรับปรุงท่ีมี
ผลกระทบต่องำนระบบสำธำรณูปโภคของพื้นท่ีและอำคำร กำรก่อสร้ำงซุม้แบบไม่มี
ฐำนรำก งำนติดตั้งกนัสำด และแผงกนัแดด กำรติดตั้งตวัอกัษร ป้ำยช่ือ ป้ำยหน่วยงำน 
ป้ำยประชำสัมพนัธ์ กำรปรับปรุงสวนภำยในและภำยนอกอำคำร กำรปลูกตน้ไม ้เป็น
ตน้ 
 

15  วนัท าการ 

ประเภทที่ 3  งำนปรับปรุง ก่อสร้ำงอำคำร และส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
รูปแบบของผงัแม่บททำงกำยภำพ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เดิมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนดไว ้หรืองำนท่ีมีควำมเส่ียงต่อควำมปลอดภยัของบุคคลและ
ทรัพยสิ์น หรืองำนท่ีตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั กฎหมำย เช่น งำน
ก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงใหม่ งำนปรับปรุงหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงเดิม งำน
ดดัแปลงและต่อเติมอำคำรเดิม กำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค งำนปรับปรุงภูมิ
สถำปัตยกรรมท่ีมีผลต่อกำรสัญจร ทำงเดินเทำ้ ทำงรถยนต ์คู คลอง ระบบระบำยน ้ ำ 
และมลภำวะ 
 

35  วันท าการ 
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 ข้อก าหนดที่เกีย่วข้องในการพฒันาด้านกายภาพ 
  1. กฎหมำย เกณฑท่ี์มหำวิทยำลยัตอ้งปฏิบติัตำมท่ีส ำคญั คือ 
      1.1 พระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 
      1.2 พระรำชบญัญติักำรผงัเมือง พ.ศ. 2518 
      1.3 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบ/ก่อสร้ำงอำคำร 
      1.4 เทศบญัญติั 
      1.5 ขอ้ก ำหนดของกรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำนทอ้งถ่ิน 
      1.6 เกณฑม์ำตรฐำนในกำรออกแบบวำงผงัแม่บท ออกแบบอำคำรในสถำนศึกษำ ฯลฯ 
      1.7 กฎหมำย และจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพสถำปนิก และวิศวกร 
      1.8 ขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบท่ีเป็นหลกัเกณฑม์ำตรฐำน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัของ
ผูใ้ชอ้ำคำร เช่น ขอ้บงัคบัเร่ืองกำรป้องกนัอคัคีภยั กำรป้องกนัแผ่นดินไหว และกำรออกแบบเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับอำคำรส ำหรับผูพ้ิกำร ฯลฯ 
  2. ขอ้ก ำหนดภำยในมหำวิทยำลยัท่ีหน่วยงำนตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด คือ 
      2.1 ตอ้งมีสถำปนิก วิศวกร ลงนำมรับรองในแบบก่อสร้ำง/ปรับปรุง 
      2.2 กำรก่อสร้ำงใหม่ตอ้งมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับนักศึกษำผูพ้ิกำร เช่น ทำงลำด 
หอ้งน ้ำส ำหรับคนพิกำร เป็นตน้ 
  3. ขอ้ก ำหนดภำยในมหำวิทยำลยัท่ีอยูใ่นข่ำยไม่ไดรั้บอนุมติัใหด้ ำเนินกำร คือ 
      3.1 กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำง ตกแต่งภูมิสถำปัตยกรรม ปลูกตน้ไม ้หรือวำง
ส่ิงของในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบอำคำร ซ่ึงเป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรท่ีก ำหนดให้พื้นท่ีโดยรอบอำคำร
เป็นพื้นท่ีว่ำง มีระยะไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกีดขวำงในกำรช่วยเหลือ หรือแกไ้ขปัญหำ 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมห้รือเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ 
      3.2 กำรก่อสร้ำงหรือมีส่ิงปลูกสร้ำงท่ีบดบงัทศันียภำพบริเวณดำ้นหนำ้อำคำร 
      3.3 กำรก่อสร้ำงหรือมีส่ิงปลูกสร้ำงในพื้นท่ีสีเขียวของมหำวิทยำลยั เช่น บริเวณสวนป่ำหนำ้
อำคำรโดม ทำงเดินเทำ้บริเวณถนนตลำดวิชำ เป็นตน้ 
      3.4 กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีผลกระทบกบักำรใชง้ำนอำคำร เช่น เกิดปัญหำเร่ือง
ควนั กล่ิน ระบบระบำยน ้ ำและบ่อดกัไขมนั จึงก ำหนดขอ้ห้ำมในกำรพฒันำทำงกำยภำพท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
จ ำหน่ำยอำหำร/เคร่ืองด่ืม ดงัน้ี 
           (1) หำ้มไม่ใหป้ระกอบอำหำรในร้ำน อนุโลมใหใ้ชเ้พียงเตำไมโครเวฟ เพื่อป้องกนัปัญหำ
เร่ืองกล่ิน ควนั และอคัคีภยั 
           (2) หำ้มใชพ้ื้นท่ีในอำคำรเป็นท่ีเกบ็อำหำรเพื่อป้องกนัเร่ืองแมลงสำบ 
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หลกัการมอบอ านาจ 
  ในกำรมอบอ ำนำจจะตอ้งจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และตอ้งมีกฎหมำยรองรับ ผูรั้บมอบ
อ ำนำจตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจ โดยกำรมอบอ ำนำจนั้นอำจก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใน
กำรมอบอ ำนำจไวด้ว้ยหรือไม่กไ็ด ้
  กำรมอบอ ำนำจ ผูม้อบอ ำนำจยอ่มไม่พน้ควำมรับผดิ และในกรณีท่ีมอบอ ำนำจใหแ้ก่บุคคลใด
แลว้ บุคคลนั้นไม่สำมำรถมอบอ ำนำจต่อได ้
  นอกจำกน้ี กำรมอบอ ำนำจตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองหลกั 3 เร่ืองต่อไปน้ี 
  1. กำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคล่องตวั 
  2. ควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้
  3. ผูรั้บมอบอ ำนำจจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั และควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม 
  เม่ือมอบอ ำนำจไปแลว้ จะตอ้งมีกำรก ำกบั ตรวจสอบ และกำรประเมินผลวำ่ สำมำรถท ำใหเ้พิ่ม
ควำมคล่องตวัในกำรบริหำรจดักำร และช่วยใหร้ะบบกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลคุม้ค่ำ และมีควำม
เส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 

หลกัการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ  
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
   1. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี วำ่ดว้ยกำรรับส่งงำนในหนำ้ท่ีรำชกำร พ.ศ. 2524 
   2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ.2554 
  เม่ือผูบ้ริหำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบงำนพน้จำกต ำแหน่งจะตอ้งมีกำรรับ-ส่งงำนในหนำ้ท่ี
รำชกำร เน่ืองจำกระเบียบไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรรับมอบหมำยงำนระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิ 
ชอบท่ีพน้ไปและเจำ้หนำ้ท่ีผูม้ำรับผดิชอบใหม่ โดยใหจ้ดัท ำเป็นหนงัสือมีขอ้ควำมระบุวำ่ไดรั้บส่งกนัระหวำ่ง
ผูใ้ดกบัผูใ้ด ในต ำแหน่งใด วนัและเวลำใด โดยมีพยำนรับรองอยำ่งนอ้ยสองคน  
  วธีิปฏิบัติการส่งมอบงานในหน้าทีร่าชการ 
  1. เอกสำรรับส่งงำนในหนำ้ท่ีท ำข้ึนจ ำนวน 3 ฉบบั (มีแบบฟอร์ม) ใหผู้ส่้ง 1 ฉบบั ผูรั้บ 1 ฉบบั
และเกบ็รักษำไวเ้ป็นหลกัฐำนทำงรำชกำร 1 ฉบบั 
  2. ใหส่้งมอบงำนซ่ึงยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จในขณะท่ีพน้จำกต ำแหน่ง ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของผูส่้งและผูรั้บว่ำ จะท ำหลกัฐำนกำรส่งมอบไวเ้พียงใด แต่ส ำหรับงำนท่ีส ำคญัซ่ึงยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จ 
ตอ้งท ำหลกัฐำนกำรส่งมอบไวเ้ป็นหนงัสือ พร้อมทั้งมอบเร่ืองและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูรั้บต ำแหน่งแทนดว้ย 
  3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรเงินของหน่วยงำน ณ วนัส่งมอบพร้อมรำยละเอียดเงินฝำกและ
ทรัพยสิ์น 
  4.  ส่งมอบทรัพยสิ์น ซ่ึงจะตอ้งแสดงรำยกำรทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 
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      (1) บญัชีเงินสด เป็นรำยกำรท่ีแสดงให้ทรำบว่ำมีเงินฝำกไวใ้นธนำคำรก่ีประเภท จ ำนวน
ทั้งหมดก่ีบญัชีมียอดคงเหลือ ณ วนันั้นเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไร และผูมี้อ  ำนำจสัง่จ่ำยใน แต่ละบญัชีเป็นใคร  
      (2) บญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ให้แสดงทรัพยสิ์นสองประเภท คือ ทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวเ้พื่อใชเ้อง และ
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวเ้พื่อขำย ทั้งน้ี ใหจ้  ำแนกประเภทเป็นวสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง และหลกัทรัพย ์
      ส ำหรับทรัพยสิ์นประเภทครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ใหแ้สดงรำคำทรัพยสิ์นแต่ละ
รำยกำรไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์น โดยถือตำมรำคำทุน (รำคำ ณ วนัท่ีซ้ือ ) ถำ้ทรัพยสิ์นนั้นช ำรุดเสียหำยประกำรใด  
ใหห้มำยเหตุไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์นดว้ย 
  5. ส่งมอบบญัชีลูกหน้ี ใหแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสินเพียงวนัท่ีส่งมอบ โดยใหร้ะบุช่ือ
ลูกหน้ีและจ ำนวนเงินท่ีเป็นหน้ี ถำ้มีหลกัฐำนประกอบหน้ี ใหแ้สดงหลกัฐำนดงักล่ำวใหค้รบถว้นถำ้สงสยัวำ่ 
หน้ีรำยใดจะเกบ็ไม่ได ้เพรำะเหตุใด ใหห้มำยเหตุไว ้หน้ีรำยใดมีหลกัประกนักใ็หร้ะบุไวด้ว้ย 
  6. ส่งมอบบญัชีเจำ้หน้ีของหน่วยงำน ใหแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสินเพียงวนัท่ีส่งมอบ 
โดยใหร้ะบุช่ือเจำ้หน้ีและจ ำนวนเงินท่ีคำ้งช ำระ ถำ้มีหลกัฐำนประกอบหน้ี  ใหแ้สดงหลกัฐำนดงักล่ำวอยำ่ง
ครบถว้น ถำ้มีหลกัประกนั กใ็หร้ะบุไวด้ว้ย 
  7. แจง้ยอดเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีไดรั้บ รวมทั้งงบประมำณรำยจ่ำยท่ีกนัไวเ้บิกจ่ำย
เหล่ือมปี ยอดเงินงบประมำณรำยจ่ำยท่ีจ่ำยไปแลว้ และท่ียงัคงเหลืออยู ่ยอดเงินงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับงำน
หรือโครงกำรท่ีต่อเน่ืองมำจำกปีก่อน ยอดเงินนอกงบประมำณ และเงินอ่ืนท่ีมีอยู ่ใหผู้รั้บต ำแหน่งแทนทรำบ
เป็นหนงัสือ 
  8. ช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ ใหท้รำบ เช่น แผนงำนท่ีส ำคญั ผลกำรปฏิบติัตำมแผนงำนและปัญหำท่ี
ส ำคญั ๆ 
  9. กำรรับส่งมอบงำนระหวำ่งหวัหนำ้หน่วยงำนในมหำวทิยำลยั ใหร้ำยงำนใหอ้ธิกำรบดีทรำบ
ดว้ย 
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บทที ่ 3 
การบริหารการคลงั 

 

การจดัท างบประมาณ  
 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มีงบประมำณ  2 แหล่ง คือ  
    1. งบประมำณแผ่นดิน ตอ้งจดัท ำค  ำของบตำมแบบฟอร์มท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด มีประเด็นท่ี

ผูบ้ริหำรตอ้งใหค้วำมส ำคญั  ดงัน้ี 
   1. 1 ศึกษำนโยบำย กำรจดัท ำงบประมำณของรัฐบำล 

            1.2  ก ำกบัผูป้ฏิบติัให้จดัท ำขอ้มูล ค ำช้ีแจง หรือ เอกสำรท่ีเป็นขอ้ก ำหนดของส ำนกังบประมำณ
ใหค้รบถว้นดงัน้ี 
    (1) หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว ตอ้งมี ช่ือ ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำนรำยบุคคลของผูท่ี้ 

      หน่วยงำนประสงคจ์ำ้งในปีงบประมำณ นั้นๆ 
    (2) หมวดครุภณัฑ ์กรณีไม่ใช่ครุภณัฑม์ำตรฐำน ตอ้งมีคุณลกัษณะของครุภณัฑ ์ และ 

       ใบเสนอรำคำ 
    (3)  หมวดท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง ทั้งงบผกูพนัและโครงกำรปีเดียว ตอ้งมี แบบรูปรำยกำร และ BOQ 
    (4) หมวดเงินอุดหนุน ในส่วนของเงินอุดหนุนทัว่ไป ตอ้งมีขอ้เสนอโครงกำร 
     2. งบประมำณเงินรำยได ้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดพ้ิเศษ งบประมำณ
รำยจ่ำยจำกรำยไดห้น่วยงำน และงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดห้น่วยงำนในก ำกบั  กำรจดัท ำงบประมำณตอ้ง
ใช้แบบฟอร์มตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  งบในส่วนน้ีสำมำรถก ำหนดรำยจ่ำยได้เอง และเพื่อให้กำรท ำ
งบประมำณจำกเงินรำยได้ ระดับมหำวิทยำลัย  และ ระดับหน่วยงำน ไปในทิศทำงเดียวกัน  คือ มุ่งใช้
งบประมำณขบัเคล่ือนไปสู่  3  เป้ำหมำยส ำคญั  คือ มหำวิทยำลยัวิจยั  สู่ควำมเป็นนำนำชำติ และมหำวิทยำลยั
เพื่อประชำชน   จึงมีกรอบกำรจดัท ำตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัก ำหนดในแต่ละปีเฉพำะงบประมำณรำยจ่ำยจำก
รำยไดพ้ิเศษและงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดห้น่วยงำน โดยก ำหนดเพดำนขั้นสูงของงบรำยจ่ำยประจ ำ และงบ
ด ำเนินงำน  ก ำหนดเพดำนขั้นต ่ำของงบตำมยทุธศำสตร์เฉพำะยทุธศำสตร์ดำ้นกำรวิจยั  กรณีงบประมำณรำยจ่ำย
จำกรำยไดห้น่วยงำน มีกรอบยทุธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณ ประจ ำปี 2556  ดงัน้ี 
  2.1 สัดส่วนงบตำมยุทธศำสตร์ ไวท่ี้ร้อยละ 60 อีกร้อยละ 40 เป็นงบรำยจ่ำยประจ ำ (เงินเดือน 
ค่ำจำ้ง สำธำรณูปโภค และสวสัดิกำร) และงบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และส ำรองจ่ำย) 
  2.2 งบตำมยทุธศำสตร์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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  ยทุธศำสตร์ร่วม มี 4 ยทุธศำสตร์ คือ กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์กำรจดัหำครุภณัฑ ์กำรพฒันำ
ดำ้น IT และกำรพฒันำทำงกำยภำพ ซ่ึงผลจำกกำรใชง้ำนตำมยทุธศำสตร์ร่วม จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในภำพรวม 
หรือ ทุกภำคส่วน ของหน่วยงำน 
  ยุทธศำสตร์หลัก มี 4 ยุทธศำสตร์ คือ พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ พฒันำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ และพฒันำคุณภำพบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ ซ่ึงผลจำกกำรใชง้บ
ตำมยุทธศำสตร์หลกัจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเป้ำหมำยเชิงนโยบำย 3 เป้ำหมำย คือ เป็นมหำวิทยำลยั
วิจยั เป็นมหำวิทยำลยัท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบันำนำชำติ และเป็นมหำวิทยำลยัเพื่อประชำชน 
  2.3 คณะและสถำบนัวิจัย ตั้ งงบประมำณด้ำนกำรวิจยัไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 2 ของงบประมำณ
ทั้งหมด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่ต ่ำกวำ่ ร้อยละ 0.25 ของงบประมำณทั้งหมด 
  นอกจำกกำรก ำหนดกรอบยทุธศำสตร์เพื่อใหก้ำรท ำงบจำกเงินรำยไดเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั
แล้ว มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเกณฑ์กำรจัดท ำงบประมำณอีก  2  ประเด็นท่ีต้องถือปฏิบัติ เหมือนกัน                         
ทั้ง  3  ประเภท  ดงัน้ี 
           1. จดัท ำงบประมำณรำยกำรส ำรองจ่ำย ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมำณทั้งหมด 
           2. กำรน ำเงินสะสมมำตั้งเป็นงบประมำณใหเ้ป็นไปตำมเกณฑท่ี์สภำมหำวิทยำลยัก ำหนด  
กล่ำวคือ ควรใชเ้พื่อกำรลงทุนประกอบดว้ย  ค่ำครุภณัฑ ์ ค่ำท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง ทุนกำรศึกษำต่อระดบัปริญญำ
โทและปริญญำเอกของบุคลำกรของหน่วยงำน และในกำรใชง้บประมำณห้ำมโอนยำ้ยงบประมำณไปใชเ้ป็น
งบด ำเนินกำร ก ำหนดเพดำนตำมค่ำร้อยละของเงินสะสมท่ีน ำมำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยท่ีแตกต่ำงกนัตำมวงเงิน
สะสมท่ีแต่ละหน่วยงำนมี โดยแยกเป็นเพดำนวงเงินรวม และเพดำนเป็นงบด ำเนินงำน  ดงัน้ี 
 

 
วงเงินสะสม 

 

ร้อยละของเงินสะสมท่ีน ำมำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย 
วงเงินรวม วงเงินท่ีน ำมำใชเ้ป็น

งบด ำเนินกำร 
1. ต ่ำกวำ่ 50 ลำ้นบำท 15 5 
2. ตั้งแต่ 50-300 ลำ้นบำท 12.5 4 
3. ตั้งแต่ 300 ลำ้นบำท ข้ึนไป 10 3 

 

   

กรณีท่ีน ำเงินสะสมมำตั้งงบประมำณเกินกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ ตอ้งช้ีแจงเหตุผลควำม
จ ำเป็นและตอ้งขออนุมติัจำกสภำมหำวิทยำลยัเป็นเฉพำะกรณี  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

  แผนกลยทุธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนท่ีแสดงแหล่งท่ีมำของเงิน และแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินเพื่อ
ขบัเคล่ือนไปสู่เป้ำหมำท่ีหน่วยงำนตอ้งกำร ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแผนของหน่วยงำน หรือ ตำมเป้ำหมำยและ
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แผนปฏิบติัรำชกำรของผูบ้ริหำรท่ีตอ้งน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั ภำยใน  3 เ ดือน นบัจำกวนัท่ีรับต ำแหน่ง  
ในส่วนของแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินแยกได ้3 ลกัษณะ คือ 

  1. งบรำยจ่ำยประจ ำ  หมำยถึง  เงินเดือน  ค่ำจำ้ง  ค่ำสำธำรณูปโภค  และ  สวสัดิกำร 
  2. งบด ำเนินงำน  หมำยถึง  ค่ำตอบแทน  ใชส้อย  วสัดุ  และส ำรองจ่ำย 
  3. งบตำมยุทธศำสตร์  หมำยถึง  ค่ำใชจ่้ำยท่ีมุ่งให้เกิดผลตำมท่ีหน่วยงำนตอ้งกำร  ส ำหรับ
มหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดงบตำมยุทธศำสตร์  จ  ำนวน  8  ยุทธศำสตร์  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ กำรจดัหำ
ครุภณัฑ ์  กำรพฒันำดำ้น IT   กำรพฒันำทำงกำยภำพ  กำรพฒันำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัวิจยั  กำรพฒันำสู่ควำม
เป็นนำนำชำติ   กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ   และ กำรพฒันำคุณภำพกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร  
 

  ทั้งน้ี เม่ือมีทิศทำงกำรใช้เงินท่ีชัดเจนแลว้ หำกเงินท่ีมีไม่เพียงพอผูบ้ริหำรตอ้งแสวงหำเงิน
เพิ่มเติมเพื่อใหมี้เงินเพียงพอต่อกำรขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลตำมท่ีหน่วยงำนตอ้งกำรต่อไป  
 

การบริหารงบประมาณ   
ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ

1.  พระรำชบญัญติัวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๐๒ 
2. ระเบียบส ำนกังบประมำณวำ่ดว้ยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
3. ระเบียบกำรก่อหน้ีผกูพนัขำ้มปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๓๔และพ.ศ.๒๕๔๙ 
4. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ. 

๒๕๕๒  และ ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  วำ่ดว้ยกำรบริหำรงบประมำณ 
 

 แนวปฏิบัติ 
                          1.  มีเงินงบประมาณ    

             กำรด ำเนินกำรใด ๆจะตอ้งพิจำรณำว่ำมีเงินงบประมำณรองรับซ่ึงแหล่งเงินท่ีจะใชจ่้ำยในกำร
บริหำรไดม้ำจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน  เงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือเงินรำยได้
หน่วยงำน และเงินกองทุนต่ำงๆ เน่ืองจำกตำม พ.ร.บ.วิธีกำรงบประมำณ มำตรำ ๒๓ ก ำหนดไวใ้หส่้วนรำชกำร
ก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ต่เฉพำะท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  กำรจะมีเงินงบประมำณจะตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ซ่ึงในกำรตั้งงบประมำณจะตอ้ง
เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องแต่ละแหล่งเงินงบประมำณ เช่นเงินงบประมำณแผ่นดินตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของส ำนักงบประมำณ เงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัและของหน่วยงำนจะเป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละนโยบำยของผูบ้ริหำร ซ่ึงในกำรตั้งงบประมำณจะตอ้งมีกำรตั้งประมำณกำรรำยไดเ้พื่อจะตั้งเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยหำกประมำณกำรรำยไดไ้ม่เพียงพอและมีควำมจ ำเป็นตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำ
ประมำณกำรรำยไดจ้ะตอ้งขออนุมติัใชเ้งินสะสมของหน่วยงำนตำมหลกัเกณฑท่ี์สภำมหำวิทยำลยัก ำหนด 
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  ส ำหรับเงินงบประมำณแผน่ดินไม่ตอ้งตั้งประมำณกำรรำยรับเน่ืองจำกเป็นเงินงบประมำณจำก
รัฐบำลแต่มหำวิทยำลยัจะตอ้งแจง้แหล่งเงินรำยรับและวงเงินท่ีไดรั้บในแต่ละปีให้ส ำนักงบประมำณทรำบ
เช่นกนั 
                           2.  ต้องได้รับอนุมัติ    

        กำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมใด ๆ จะตอ้งมีกำรขออนุมติัด ำเนินกำรก่อนเพื่อพิจำรณำ
ว่ำมี เงินงบประมำณหรือไม่ เช่น กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง /กำรขออนุมติัโครงกำรต่ำง ๆ/กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
                           3.  ต้องมีระเบียบการเบิกจ่าย    

                  พิจำรณำว่ำค่ำใชจ่้ำยของกำรด ำเนินกำรกิจกรรมนั้น ๆ มีระเบียบของ           ทำงรำชกำร
(ระเบียบกระทรวงกำรคลงั/ระเบียบมหำวิทยำลยั/ระเบียบหน่วยงำน) รองรับหรือไม่เน่ืองจำกกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณจะตอ้งมีระเบียบรองรับ 
   กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินจะตอ้งเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยเร่ือง
นั้ น ๆ ถ้ำไม่มีระเบียบเบิกจ่ำยและประสงค์จะเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินจะต้องตกลงกับ
กระทรวงกำรคลงั 
  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยั/เงินรำยไดข้องหน่วยงำน จะ
เบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัไดห้รือจะก ำหนดระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นของมหำวิทยำลยัหรือของ
หน่วยงำนไดโ้ดยใหน้ำยกสภำมหำวิทยำลยัลงนำมในระเบียบเบิกจ่ำยของมหำวิทยำลยัและอธิกำรบดีลงนำมใน
ระเบียบเบิกจ่ำยจำกเงินรำยไดข้องหน่วยงำนซ่ึงในกำรก ำหนดระเบียบจะมีคณะกรรมกำรพิจำรณำระเบียบและ
หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองใหม้หำวิทยำลยั 
  กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุน จะอิงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัหรือระเบียบเบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำน หรือเบิกจ่ำยตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำค 

           4.  อ านาจการอนุมัติ    
                 พิจำรณำว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมนั้น ๆใครเป็นผูมี้อ  ำนำจอนุมติัให้ด ำเนินกำรและอนุมติักำร

เบิกจ่ำยเงิน เน่ืองจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรจะตอ้งเป็นผูอ้นุมติัแต่ได้มีกำรมอบอ ำนำจให้กับผูบ้ริหำรระดับ
รองลงมำมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร สั่งกำรและเบิกจ่ำยเงิน และกิจกรรมบำงอย่ำงหรือกำรเบิกจ่ำยเงินบำง
รำยกำรจะตอ้งเป็นอ ำนำจเฉพำะหัวหน้ำส่วนรำชกำรเท่ำนั้นเน่ืองจำกระเบียบก ำหนดไวห้รือเป็นอ ำนำจของ
เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำท่ีมอบอ ำนำจใหห้วัหนำ้ส่วนรำชกำรซ่ึงจะมอบต่อไม่ได ้

         5.  การใช้จ่ายเงิน  
                 กำรใชจ่้ำยเงินตอ้งใชภ้ำยในปีงบประมำณถำ้ใชไ้ม่หมดเงินงบประมำณจะตอ้งพบัไปคือเงิน

จะตอ้งคืนคลงั(เงินงบประมำณแผ่นดิน)หรือเขำ้เป็นเงินสะสมของมหำวิทยำลยัหรือเงินสะสมของหน่วยงำน 
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เวน้แต่วำ่ รำยกำรใดท่ีท ำสญัญำก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้แต่รำยกำรนั้น ๆ ยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จและกนัเงินไวเ้บิก
เหล่ือมปีจะสำมำรถเบิกจ่ำยไดใ้นปีงบประมำณถดัไป 
   กำรกนัเงินงบประมำณแผน่ดินจะตอ้งมีหน้ีผกูพนักรณีไม่มีหน้ีผกูพนัตอ้งเสนอเร่ืองขออนุมติั
ไปยงักระทรวงกำรคลงัซ่ึงกระทรวงกำรคลงัจะมีนโยบำยเป็นปี ๆ ว่ำในปีใดจะมีนโยบำยใหก้นัเงินแบบไม่มีหน้ี
หรือไม่ และวงเงินท่ีกนัเงินได ้คือ ๕๐,๐๐๐ บำทเป็นตน้ไป 
   กำรกนัเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำน ตอ้งมีหน้ีผกูพนั
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บำทเป็นตน้ไปเช่นกนั กรณีไม่มีหน้ีข้ึนอยูก่บันโยบำยของผูบ้ริหำร 
   เงินกองทุนต่ำง ๆ ไม่จ ำเป็นตอ้งกันเงินงบประมำณสำมำรถใช้ได้เน่ืองจำกไม่ตอ้งใช้ตำม
ปีงบประมำณแต่ข้ึนอยูก่บันโยบำยหรือวตัถุประสงคข์องแต่ละกองทุน 

             6.  การผูกพนังบประมาณข้ามปี   
                  กำรผกูพนังบประมำณขำ้มปีหมำยถึงกำรก่อหน้ีผกูพนัเกินกว่ำหรือนอกเหนือจำกท่ีก ำหนด

ไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี คือเป็นกำรท ำสัญญำผูกพนังบประมำณไวเ้กินปีงบประมำณ   เช่น ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ซ่ึงในปีงบประมำณ ๒๕๕๔ จะมีเงินงบประมำณตั้งไว้
จ  ำนวนหน่ึงและตั้งงบประมำณไวใ้นปี ๒๕๕๕ จ ำนวนหน่ึงและปี ๒๕๕๖ จ ำนวนหน่ึงรวมเป็นวงเงินท่ีจดัซ้ือ
จดัจำ้งทั้งหมด ในกำรผกูพนังบประมำณดงัน้ี ถำ้เป็นกรณีเงินงบประมำณแผน่ดินจะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรี
ในกำรก่อหน้ีผกูพนัก่อนกำรด ำเนินกำร และ ถำ้เป็นกรณีเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือ
รำยไดข้องหน่วยงำนจะตอ้งขออนุมติั      สภำมหำวิทยำลยั ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔  สภำมหำวิทยำลยั 
มอบอ ำนำจให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจอนุมติักำรก่อหน้ีผกูพนัขำ้มปี กำรก่อหน้ีผกูพนังบประมำณขำ้มปีส่วนมำกจะ
เป็นงบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
   ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นงบผกูพนัเงินงบประมำณ
แผ่นดินโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมำณ จะตอ้งขออนุมติัต่อส ำนกังบประมำณหรือคณะรัฐมนตรีแลว้แต่กรณีซ่ึง
ส ำนกังบประมำณจะก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัไว ้เน่ืองจำกกำรไดรั้บงบประมำณแผน่ดินท่ีเป็นรำยกำรงบ
ผูกพนัค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงเม่ือมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรตำมระเบียบพสัดุได้ผูรั้บเหมำและวงเงินในกำร
ก่อสร้ำงแลว้จะตอ้งขออนุมติัแบบรูปรำยกำรพร้อมวงเงินท่ีจดัจำ้งไดไ้ปยงัส ำนักงบประมำณ  ดงันั้นแบบรูป
รำยกำรและวงเงินค่ำก่อสร้ำงจึงไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังบประมำณ  เม่ือมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรก่อสร้ำงจึงตอ้ง
เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรท่ีไดรั้บอนุมติัเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจึงตอ้งขอเปล่ียนแปลงไปยงัส ำนกังบประมำณ
หรือคณะรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีขยำยระยะเวลำสัญญำก่อสร้ำง ถ้ำหำกเลยปีงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะรัฐมนตรีไวจ้ะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรีดว้ย แต่คณะรัฐมนตรีไดม้อบอ ำนำจใหรั้ฐมนตรีเจำ้สังกดั ดงันั้น
จึงเสนอขออนุมติัขยำยระยะเวลำสญัญำก่อสร้ำงไปยงัรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรเท่ำนั้น 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนแปลงโดยเพิ่มวงเงินงบประมำณจะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรี 
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        7.  การควบคุมเงินงบประมาณ    
               จะตอ้งมีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมรำยกำรและวงเงินท่ีได้รับ

งบประมำณจะใช้เงินเกินกว่ำงบประมำณรำยจ่ำยท่ีตั้งไวป้ระจ ำปีไม่ได ้หำกรำยกำรใดมีเงินงบประมำณไม่
เพียงพอจะตอ้งบริหำรงบประมำณโดยปฏิบติัตำมระเบียบหรือประกำศท่ีก ำหนดไวว้่ำดว้ยกำรโอน เปล่ียนแปลง
เงินงบประมำณ แต่ตอ้งไม่เกินวงเงินรวมท่ีไดรั้บประจ ำปี 
  ในกำรใชจ่้ำยเงินจะตอ้งพิจำรณำรำยรับท่ีไดรั้บเขำ้มำดว้ยเน่ืองจำกกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำนจะตอ้งมีกำรตั้งประมำณกำรรำยรับเพื่อจะน ำประมำณกำรรำยรับมำ
ตั้งเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี     มหำวิทยำลยัจึงไดก้ ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรรับจริง-จ่ำยจริง เป็นรำย
ไตรมำส เพื่อจะช่วยหน่วยงำนไม่ใชจ่้ำยเงินเกินกว่ำรำยรับจริง เพรำะหำกหน่วยงำนใดใชจ่้ำยเงินกว่ำรำยรับจริง
จะตอ้งขอสตัยำบนัต่อสภำมหำวิทยำลยัซ่ึงก่อนจะขอสตัยำบนันั้นจะตอ้งมีกำรตั้งกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จริงก่อน 
  ส ำหรับเงินงบประมำณแผน่ดินหำ้มใชเ้งินเกินวงเงินงบประมำณท่ีไดรั้บเท่ำนั้น 

         8. การควบคุมภายในด้านการเงิน   
               ผูบ้ริหำรหน่วยงำนจะมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรบริหำรงำนดำ้นงบประมำณ  กำรเงิน จึงมีขอ้ 

พึงปฏิบติัเพื่อเป็นกำรควบคุมภำยใน ดงัน้ี 
  รับผดิชอบในกำรจดัท ำงบกำรเงินเพื่อรำยงำนสภำมหำวิทยำลยั 
           ตอ้งเก็บรวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภทรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลกัฐำน
ประกอบกำรบนัทึกบญัชีตำมระบบบญัชีเกณฑค์งคำ้ง 
    เม่ือรับเงินจะตอ้งน ำฝำกไวใ้นบญัชีของหน่วยงำนทนัทีโดยหำ้มหกัค่ำใชจ่้ำย หำกไม่ทนัภำยใน
วนันั้นใหน้ ำฝำกในวนัรุ่งข้ึน 
   ตอ้งมีกำรบนัทึกบญัชี และเกบ็รักษำเอกสำรทำงบญัชี รวมทั้งใบส ำคญัคู่จ่ำย 
   ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน ซ่ึงจะตอ้งก ำหนดตวับุคคลท่ีมีอ ำนำจอนุมติั และบุคคลท่ีรับมอบอ ำนำจ 
มีกำรก ำหนดตวับุคคลท่ีมีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็คหรือถอนเงิน ซ่ึงวิธีปฏิบติัจะตอ้งเปิดบญัชีในนำมหน่วยงำน
และผูมี้อ  ำนำจสั่งจ่ำยเช็ค  หรือถอนเงิน จะตอ้งเป็น 2 ใน 3 หรือ 2 ใน 4 คือควรลงลำยมือช่ือสั่งจ่ำยร่วมกนัโดย
หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผูรั้บมอบอ ำนำจ คนใดคนหน่ึงกบัเลขำนุกำรหน่วยงำน หรือเจำ้หน้ำท่ีกำรเงินท่ีไดรั้บ
มอบหมำยของหน่วยงำน 
   ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ ตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของกระทรวงกำรคลงั 
หรือระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของมหำวิทยำลยั ถำ้เบิกจ่ำยแตกต่ำงจำกระเบียบดงักล่ำวหน่วยงำนตอ้งจดัท ำ
ระเบียบเบิกจ่ำยข้ึนเป็นของหน่วยงำน โดยใหอ้ธิกำรบดี ลงนำม 
   จดัท ำรำยงำนกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกส ำนกังำนตรวจสอบ ต่ออธิกำรบดีเพื่อเสนอสภำ
มหำวิทยำลยั 
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   เก็บรวบรวมใบส ำคญัจ่ำย หลกัฐำนกำรบนัทึกบญัชี สมุดบญัชี หลกัทรัพยท์ำงกำรเงินทุก
ประเภทเพื่อใหส้ ำนกังำนตรวจสอบภำยใน  และส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบ 
   เม่ือรับเงินจะตอ้งน ำฝำกไวใ้นบญัชีของหน่วยงำนทนัทีโดยหำ้มหกัค่ำใชจ่้ำย หำกไม่ทนัภำยใน
วนันั้นใหน้ ำฝำกในวนัรุ่งข้ึน 
   1. บทก าหนดโทษ  
        ตำมพระรำชบญัญติัวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดก้ ำหนดบทลงโทษไวต้ำมมำตรำ ๒๖ 
ว่ำ  “ขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งผูใ้ดของส่วนรำชกำรกระท ำกำรก่อหน้ีผกูพนัหรือจ่ำยเงินหรือโดยรู้อยู่แลว้ยินยอม
อนุญำตให้กระท ำกำรดงักล่ำวนั้นโดยฝ่ำฝืนพระรำชบญัญติัน้ีหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีไดอ้อกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติัน้ีนอกจำกควำมรับผดิทำงอำญำซ่ึงอำจไดรั้บตำมกฎหมำยอ่ืนแลว้ ผูก้ระท ำหรือผูย้นิยอมอนุญำต
ใหก้ระท ำดงักล่ำว จะตอ้งรับผดิชดใชจ้  ำนวนเงินท่ีส่วนรำชกำรไดจ่้ำยไป หรือตอ้งผกูพนัจะตอ้งจ่ำยตลอดจนค่ำ
สินไหมทดแทนใดๆใหแ้ก่ส่วนรำชกำรนั้น 
        บุคคลภำยนอกผูไ้ดรั้บประโยชน์จำกำรกระท ำท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญติัน้ีหรือระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัท่ีไดอ้อกตำมควำมในพระรำชบญัญติัน้ีดงักล่ำวในวรรคก่อน จะตอ้งร่วมรับผดิกบัผูก้ระท ำกำรฝ่ำ
ฝืนตำมควำมในวรรคก่อนเช่นกัน เวน้แต่จะแสดงได้ว่ำตนได้กระท ำไปโดยสุจริต ไม่รู้เท่ำถึงกำรฝ่ำฝืน
พระรำชบญัญติัหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่ำว 
        ควำมในวรรคแรกไม่ใชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งซ่ึงไดท้กัทว้งค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำ
เป็นหนงัสือแลว้วำ่ กำรท่ีจะปฏิบติัตำมค ำสัง่นั้นอำจไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบั” 
       ตำมพระรำชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้ใช้เฉพำะกรณีเงินงบประมำณแผ่นดินถึงแม้จะเป็นเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำนก็จะตอ้งใชบ้ทลงโทษตำมมำตรำน้ีเช่นกนั
เน่ืองจำกเงินรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำนเป็นเงินรำยไดข้องแผน่ดินเช่นกนัเพียงแต่มหำวิทยำลยั
ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินรำยไดส่้งคลงัเพรำะเป็นสถำนศึกษำ 
 

การบริหารเงนิและการลงทุน  
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
      1. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2554 
      2. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง “แนวทำงกำรลงทุน” ลงวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2553 
 

 1. หลกัเกณฑ์ส าคญัในการลงทุน 
      มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัอำจน ำเงินรำยไดจ้ดัสรรไปเป็นเงินลงทุนเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์จำกเงินรำยไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัแผนกำรบริหำรงำนอยำ่ง มีประสิทธิภำพภำยใตค้วำม
เส่ียงท่ียอมรับไดซ่ึ้งในกรณีน้ีใหค้  ำนึงถึงกำรเกบ็เงินไวใ้ชห้มุนเวียนในกำรบริหำรงำนดว้ย จึงควรมีแผนกำร
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รับเงินและใชจ่้ำยเงินในแต่ละเดือน และถำ้หำกสำมำรถจดัท ำงบกระแสเงินสดไดจ้ะเป็นกำรดีต่อกำร
พิจำรณำเงินลงทุน และกรณีท่ีมีรำยไดสู้งกวำ่รำยจ่ำยและมีเงินคงเหลือประจ ำปีเป็นเงินสะสมอยูก่ส็ำมำรถ
น ำไปลงทุนไดเ้พรำะเงินจ ำนวนน้ีจะไม่มีกำรเคล่ือนไหว  ทั้งน้ีในกำรลงทุนต่ำง ๆ จะตอ้งเป็นไปตำม
ระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลยัท่ีก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
       เงินลงทุน หมำยถึง เงินรำยได ้ของมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัท่ีไดรั้บจดัสรร 
และเงินกองทุนต่ำง ๆ ท่ีมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนมีอยู่ เพื่อไวใ้ชจ่้ำยในกำรบริหำรงำน 
 

 2. หลกัเกณฑ์การลงทุน 
       กำรฝำกเงินในสถำบนักำรเงิน มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัอำจน ำเงินลงทุน 
ฝำกในบญัชีเงินฝำกประเภทประจ ำหรือออมทรัพยโ์ดยใหค้  ำนึงถึงกำรค ้ำประกนัเงินฝำกตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรประกนัเงินฝำก  และกระจำยเงินฝำกให้เป็นไปตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัก ำหนดในสถำบนักำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
       (1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ จ ำกดั 
       (2) ธนำคำรท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจ 
       (3) ธนำคำรพำณิชยเ์วน้แต่ธนำคำรพำณิชยท่ี์สภำมหำวิทยำลยัเห็นวำ่ไม่ควรลงทุน 
           อน่ึง เงินฝำกประเภทออมทรัพยค์วรมีไวส้ ำหรับใชห้มุนเวียนในกำรบริหำรงำนไม่เกิน 
3 เดือน หรือไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมดท่ีมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัมีอยู ่
           กำรซ้ือตรำสำรหน้ี มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัอำจน ำเงินไปลงทุนโดยกำร
ซ้ือตรำสำรหน้ีประเภทต่ำง ๆ ดงัน้ี 
         (1) ตรำสำรหน้ีภำครัฐ ไดแ้ก่ 
             (1.1) พนัธบตัรรัฐบำล 
               (1.2) พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
               (1.3) พนัธบตัรหรือหุน้กูข้องรัฐวิสำหกิจ 
               (1.4) ตัว๋เงินคลงั 
         (2) ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน ไดแ้ก่ หุน้กู ้ตำมหลกัเกณฑท่ี์มหำวิทยำลยัก ำหนดเพือ่ให้เกิดประโยชน์
จำกเงินรำยไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแผนกำรบริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได ้
 3. การลงทุนประเภทอืน่ 
        มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนท่ีประสงคจ์ะน ำเงินรำยไดไ้ปฝำกหรือลงทุนแตกต่ำงจำกท่ีก ำหนด ให้
กระท ำไดโ้ดยขออนุมติัจำกสภำมหำวิทยำลยั 
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 4. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน 
       มหำวิทยำลยัจะตอ้งมีคณะกรรมกำรบริหำรเงินลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจำกภำยในและ
ภำยนอกท่ีเช่ียวชำญทำงดำ้นกำรลงทุนเพื่อท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ระเบียบ
กำรเงินของมหำวิทยำลยั และตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัก ำหนด 
       หน่วยงำนในมหำวิทยำลยัท่ีมีเงินลงทุนตั้งแต่หน่ึงร้อยลำ้นบำทข้ึนไป หวัหนำ้หน่วยงำนโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเงินลงทุนของหน่วยงำน และ
รำยงำนอธิกำรบดีทรำบ 
       ในกรณีท่ีหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัใดเห็นสมควรไม่ประสงคบ์ริหำรเงินลงทุนเอง อำจใหค้ณะ 
กรรมกำรบริหำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรใหก้ไ็ด ้
 

 5. การรายงานฐานะเงินลงทุน 
       มหำวิทยำลยัจะตอ้งรำยงำนฐำนะเงินลงทุนในส่วนของมหำวิทยำลยัและหน่วยงำนจะตอ้งรำยงำน
ฐำนะเงินลงทุนในส่วนของหน่วยงำนต่อมหำวิทยำลยัเป็นรำยไตรมำส และมหำวิทยำลยัจะรวบรวมทั้งหมด
รำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลยัทุกรอบ 6 เดือน 
      ในกำรรำยงำนจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 
 

 6. หลกัเกณฑ์ และสัดส่วนการลงทุนทีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด 
       มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์น
ฯ และมติสภำมหำวิทยำลยั คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2547 คร้ังท่ี 5/2547 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม  
2547 และคร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2553 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละสัดส่วนกำรลงทุนของมหำวิทยำลยั ดงัน้ี 

 

ประเภทกำรลงทุน 
ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละของ

วงเงินลงทุนทั้งหมด 
ลงทุนในแต่ละแห่งไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 
1.  ฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชย ์ ไม่จ ำกดัวงเงิน 

(ในกรณีท่ีรัฐบำลยงัค ้ำประกนั
เงินฝำก) 

12.50% ของวงเงินลงทุน
ทั้งหมด 

2.  พนัธบตัรรัฐบำลและพนัธบตัรท่ี
รัฐบำลค ้ำประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ไม่จ ำกดัวงเงิน ไม่จ ำกดัวงเงิน 

3.  ฝำกประจ ำสหกรณ์ออมทรัพย ์มธ.  20%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 20%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 
4. ตรำสำรหน้ีระยะยำว (หมำยถึง
พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจและหุน้กูข้อง
บริษทัเอกชน) 
5.1 หุน้กูข้องบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บกำร
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จดัอนัดบั (Rating) ตั้งแต่ระดบั A 
ข้ึนไปและเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือ
ขำยในตลำดหลกัทรัพย ์
5.2 พนัธบตัรของรัฐวิสำหกิจท่ีรัฐบำล
ไม่ไดค้  ้ำประกนั และเป็นรัฐวิสำหกิจ
ท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบั(Rating)ตั้งแต่
ระดบั A ข้ึนไป 

30%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 
 
 
 
 

20%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 

10%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 
 
 
 
 

10%ของวงเงินลงทุนทั้งหมด 

 

การบริหารงานพสัดุ 
 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
   1. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี วำ่ดว้ยกำรพสัดุ  พ.ศ. 2535  และแกไ้ขเพิ่มเติม 
   2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์น พ.ศ. 2554 
   3. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรพสัดุเงินรำยไดข้องมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2554 
   4. ระเบียบ วำ่ดว้ยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 
 

 1. แนวการปฏิบัติ 
      1.1 เม่ือไดรั้บงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ผูบ้ริหำรจะตอ้งทรำบเก่ียวกบัรำยกำรท่ีไดรั้บงบประมำณ 
คือ งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง และงบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ซ่ึงงบประมำณ
ดงักล่ำวจะมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งอยูต่ลอดเวลำ ดงันั้น กำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตอ้งมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้จึงเป็นควำมจ ำเป็นท่ีผูบ้ริหำรจะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั กฎ ระเบียบท่ีใชป้ฏิบติัในกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง ส่ิงท่ีเป็นขอ้พึงระวงัของผูบ้ริหำรในกำรพจิำรณำอนุมติัหรือใหค้วำมเห็นชอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในขั้นตอนต่ำง 
 ๆ ตำมระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.2 กำรวำงแผนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง เม่ือมีงบประมำณจะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำแผนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
และกำรเบิกจ่ำยเงิน โดยเฉพำะรำยกำรงบลงทุนท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมำณจำกส ำนกังบประมำณจะตอ้งท ำ
แผนกำรจดัซ้ือ กำรเบิกจ่ำย ส่งใหส้ ำนกังบประมำณ และส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดิน 
      1.3 กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ (SPEC) ของพสัดุหรือกำรจดัท ำรูปแบบรำยกำรซ่ึงใน
กำรจดัท ำจะมีขอ้พึงปฏิบติั ดงัน้ี 
            (1) คุณลกัษณะตอ้งเป็นกลำงไม่เจำะจงผลิตภณัฑห์น่ึงผลิตภณัฑใ์ด 
            (2) ตอ้งมีผูเ้สนอรำคำ สำมำรถเสนอรำคำไดห้ลำยรำย 
            (3) ไม่น ำคุณลกัษณะของหลำยผลิตภณัฑม์ำรวมกนัเป็นคุณลกัษณะเดียว 
            (4) กำรพิมพคุ์ณลกัษณะและศพัทเ์ทคนิคตอ้งถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจริง 
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            (5) สำมำรถจดัซ้ือไดใ้นวงเงินงบประมำณ 
            (6) แบบรูปรำยกำรตอ้งมีรำยละเอียดครบถว้นชดัเจน 
 

 2. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
        กำรด ำเนินกำรมีวิธีกำรด ำเนินกำรหลำยวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวงเงินท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง ตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
ไว ้จะมีขอ้พึงปฏิบติั ดงัน้ี 
วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง งบประมำณแผน่ดิน งบเงินรำยได/้งบกองทุน 
1. วิธีตกลงรำคำ วงเงินไม่เกิน 100.000 บำท วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท 
2. วิธีสอบรำคำ วงเงินเกิน 100,000 บำทแต่ไม่เกิน 

200,000 บำท 
วงเงินเกิน 200,000 บำทแต่ไม่เกิน 
4,000,000 บำท 

3. วิธีประกวดรำคำ วงเงินเกิน 2,000,000บำท วงเงินเกิน 4,000,000 บำท 
4. วิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บำท วงเงินเกิน 200,000 บำท 
5. วิธีกรณีพเิศษ เป็นกำรซ้ือหรือจำ้งกบัส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ 
เป็นกำรซ้ือหรือจำ้งกบัส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ 

6. วิธี e-Auction วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บำทข้ึนไป วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บำทข้ึนไป 
         2.1 วิธีท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำรตอ้งสอดคลอ้งกบัวงเงินงบประมำณและถูกตอ้งตำมระเบียบ 
         2.2  เหตุผลท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำรตอ้งเหมำะสมกำรใชว้ิธีพิเศษตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควร เน่ืองจำกตำม
มติคณะรัฐมนตรีไม่มีนโยบำยใหด้ ำเนินกำรตำมระเบียบพสัดุดว้ยวิธีพเิศษ 
          2.3  มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรถูกตอ้งครบถว้นตำมวิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
          2.4  กำรเสนอเร่ืองตอ้งผำ่นระดบักำรบงัคบับญัชำตำมล ำดบั 
 

 3. การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
        เม่ือด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเรียบร้อยแลว้จะตอ้งมีกำรรำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมกำรพิจำรณำ
ผลของคณะกรรมกำรซ่ึงจะตอ้งพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมระเบียบหรือไม่ และในกำรรำยงำนผลของคณะกรรมกำร
จะตอ้งผำ่นหวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุของหน่วยงำนเป็นผูร้ำยงำนผล และเสนอขออนุมติัต่อผูมี้อ  ำนำจ  ซ่ึงตำม
ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัไว ้ดงัน้ี 

3.1 กำรสัง่ซ้ือสัง่จำ้งคร้ังหน่ึงนอกจำกวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษใหเ้ป็นอ ำนำจของผูด้  ำรง 
ต ำแหน่งและภำยในวงเงิน ดงัน้ี 

(1) หวัหนำ้ส่วนรำชกำรไม่เกิน 50 ลำ้นบำท 
(2) ปลดักระทรวงเกิน 50 ลำ้นบำทแต่ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท 
(3) รัฐมนตรีเจำ้สงักดัเกิน 100 ลำ้นบำท 

3.2  กำรสัง่ซ้ือสัง่จำ้งคร้ังหน่ึงโดยวิธีพิเศษ ใหเ้ป็นอ ำนำจของผูด้  ำรงต ำแหน่งและภำยในวงเงิน  
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 (1) หวัหนำ้ส่วนรำชกำรไม่เกิน 25 ลำ้นบำท 
(2) ปลดักระทรวงเกิน 25 ลำ้นบำทแต่ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท 
(3) รัฐมนตรีเจำ้สงักดัเกิน 50 ลำ้นบำท 
และไดมี้กำรมอบอ ำนำจจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและจำกกระทรวง  

ศึกษำธิกำร ดงันั้นอธิกำรบดีจึงมีอ ำนำจอนุมติัไดใ้นวงเงินท่ีเกินจำกอ ำนำจท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ 
กรณีเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำนหรือเงินกองทุน  

หวัหนำ้หน่วยงำนสำมำรถอนุมติัไดโ้ดยไม่มีวงเงินจ ำกดัยกเวน้รำยจ่ำยท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบกำรเงินของ
มหำวิทยำลยัคือ รำยจ่ำยเพื่อกำรซ้ือรถยนตแ์ละรำยจ่ำยค่ำท่ีดินท่ีมีวงเงินเกินหน่ึงลำ้นบำทจะจ่ำยจำกเงินรำยได้
หน่วยงำนไม่ไดย้กเวน้ท่ีมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้
 

 4. การท าสัญญา 
        ช่ือรำยกำรตำมสญัญำจะตอ้งตรงตำมรำยกำรท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง จ ำนวนเงินในสญัญำ และรำยละเอียด 
อ่ืน ๆ ถูกตอ้งตำมแบบขอ้ก ำหนดและรำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 

 5. การส่งมอบของ/งาน 
       จะตอ้งพิจำรณำวำ่ มีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขรำยละเอียดในสญัญำหรือไม่ หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
แกไ้ขจะตอ้งขออนุมติัแกไ้ขก่อนกำรตรวจรับ หรือหำกมีกำรขอขยำยเวลำสญัญำจะตอ้งมีกำรขอขยำยเวลำก่อน
ตรวจรับ กำรส่งมอบของล่ำชำ้เกินกวำ่ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสญัญำจะตอ้งมีกำรปรับตำมสญัญำและระเบียบ
ดว้ยโดยหกัจำกวงเงินจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 

 6. การตรวจรับพสัดุและการจ้าง 
        เม่ือมีกำรส่งมอบของเรียบร้อยแลว้กรรมกำรตรวจรับพสัดุจะตอ้งด ำเนินกำรตรวจรับพสัดุและกำร
จำ้งใหต้รงตำมสญัญำหำกมีรำยละเอียดไม่ตรงตำมสญัญำจะตรวจรับงำนไม่ได ้กรรมกำรตรวจรับจะตอ้งลงนำม 
ตรวจรับใหค้รบถว้น กรณีท่ีคณะกรรมกำรใชเ้วลำในกำรตรวจรับและกำรจำ้งเกินก ำหนดเวลำตำมค ำสัง่ท่ีแต่งตั้ง
ตอ้งมีกำรขออนุมติัขยำยเวลำในกำรตรวจรับพสัดุและกำรจำ้งก่อนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
         กำรตรวจรับ/ตรวจกำรจำ้งพสัดุจะตอ้งด ำเนินกำรโดยเร็ว กำรตรวจรับพสัดุตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 5 
วนั ส ำหรับกำรตรวจกำรจำ้งจะตอ้งตรวจรับกำรจำ้งภำยใน 3 วนั ทั้งน้ีนบัจำกวนัท่ีประธำนกรรมกำรตรวจรับ
ไดรั้บเร่ืองกำรตรวจรับพสัดุ/ตรวจกำรจำ้ง 
 

 7. กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้ท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามไว้แล้ว 
        จะแกไ้ข เปล่ียนแปลงมิได ้เวน้แต่กำรแกไ้ขนั้นจะเป็นควำมจ ำเป็นโดยไม่ท ำใหท้ำงรำชกำรเสีย
ประโยชนห์รือเป็นกำรแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรใหอ้ยูใ่นอ ำนำจของหวัหนำ้ส่วนรำชกำรท่ีจะพิจำรณำ
อนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงได ้แต่ถำ้มีกำรเพิ่มวงเงินจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวิธีกำรงบประมำณ คือ
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ตอ้งมีเงินงบประมำณท่ีจะใชเ้พื่อกำรดงักล่ำวและจะตอ้งขออนุมติัตำมขั้นตอนและระเบียบท่ีก ำหนดไวห้ำกไม่
จ ำเป็นไม่ควรด ำเนินกำรโดยเฉพำะเงินงบประมำณแผน่ดิน 
        กำรจดัจำ้งรำยกำรค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงไดท้  ำสญัญำในวงเงิน 100,000 บำท มีกำรเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดแบบรูปรำยกำร ตอ้งเพิ่มเงินอีก 20,000 บำท จะตอ้งปฏิบติัตำมวิธีกำรงบประมำณก่อนคือ ตอ้ง
พิจำรณำจดัหำงบประมำณเพิม่ จ  ำนวน 20,000 บำท เพื่อพอกสมทบรำยกำรใหเ้ป็นเงิน 120,000 บำท โดยขอ
อนุมติัต่อหวัหนำ้หน่วยงำนและแกไ้ขสญัญำ 
        ค่ำครุภณัฑ ์ถำ้เป็นกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑโ์ดยไม่มีกำรเพิ่มวงเงินหวัหนำ้
หน่วยงำนมีอ ำนำจอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงได ้
 

 8. ต้องจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
        เม่ือไดรั้บมอบพสัดุจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อควบคุมโดยแยกเป็นประเภท ถำ้มีพสัดุช ำรุดเส่ือมสภำพ
หรือสูญหำยไปหรือไม่จ ำเป็นตอ้งใชใ้นรำชกำร ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำขอ้เทจ็จริงก่อนจึงจะจ ำหน่ำย
จำกทะเบียนครุภณัฑต์ำมระเบียบได ้และตอ้งลงทะเบียนจ่ำยออก เงินท่ีไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย ถำ้เป็นพสัดุท่ีซ้ือจำก
เงินงบประมำณแผน่ดินตอ้งน ำเงินส่งคืนกระทรวงกำรคลงั 
 

 9. ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้างทีเ่ป็นงบผูกพนั 
        กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นงบผกูพนัเงินงบประมำณแผน่ดิน
โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมำณ จะตอ้งขออนุมติัต่อส ำนกังบประมำณหรือคณะรัฐมนตรีแลว้แต่กรณีซ่ึงส ำนกั
งบประมำณจะก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัไว ้เน่ืองจำกกำรไดรั้บงบประมำณแผน่ดินท่ีเป็นรำยกำรงบผกูพนั
ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงเม่ือมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรตำมระเบียบพสัดุไดผู้รั้บเหมำและวงเงินในกำรก่อสร้ำงแลว้
จะตอ้งขออนุมติัแบบรูปรำยกำรพร้อมวงเงินท่ีจดัจำ้งไดไ้ปยงัส ำนกังบประมำณ  ดงันั้นแบบรูปรำยกำรและ
วงเงินค่ำก่อสร้ำงจึงจะไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังบประมำณ  เม่ือมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรก่อสร้ำงจึงตอ้งเป็นไปตำม 
แบบรูปรำยกำรท่ีไดรั้บอนุมติัเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจึงตอ้งขอเปล่ียนแปลงไปยงัส ำนกังบประมำณหรือ 
คณะรัฐมนตรีแลว้แต่กรณี 
       ในกรณีท่ีขยำยระยะเวลำสญัญำก่อสร้ำง ถำ้หำกเลยปีงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะรัฐมนตรีไว ้
จะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรีดว้ย แต่คณะรัฐมนตรีไดม้อบอ ำนำจใหรั้ฐมนตรีเจำ้สงักดั ดงันั้นจึงเสนอขออนุมติั 
ขยำยระยะเวลำสญัญำก่อสร้ำงไปยงัรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำรเท่ำนั้น 
        ในกรณีท่ีเปล่ียนแปลงโดยเพิ่มวงเงินงบประมำณจะตอ้งขออนุมติัคณะรัฐมนตรีดว้ย 
 

 10. บทก าหนดโทษ 
        ผูมี้อ  ำนำจหรือหนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมระเบียบน้ี หรือผูห้น่ึงผูใ้ด กระท ำกำรใดโดยจงใจหรือประมำท
เลินเล่อไม่ปฏิบติัตำมระเบียบน้ี หรือกระท ำกำรโดยมีเจตนำทุจริตหรือกระท ำกำรโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือนอก 
เหนืออ ำนำจหนำ้ท่ี รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ ำนวยแก่ผูเ้ขำ้เสนอรำคำหรือเสนองำน ใหมี้กำรขดัขวำงกำร
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แข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรม ถือวำ่ผูน้ั้นกระท ำผดิวินยัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรหรือตำมกฎหมำย
เฉพำะของส่วนรำชกำรนั้น ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
        (1) ถำ้กำรกระท ำมีเจตนำทุจริตหรือเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำร
ลงโทษอยำ่งต ่ำปลดออกจำกรำชกำร 
       (2) ถำ้กำรกระท ำเป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรเสียหำยแต่ไม่ร้ำยแรงใหล้งโทษอยำ่งต ่ำตดัเงินเดือน 
       (3) ถำ้กำรกระท ำไม่เป็นเหตุใหท้ำงรำชกำรเสียหำย ใหล้งโทษภำคทณัฑห์รือวำ่กล่ำวตกัเตือนโดย
ท ำค ำสัง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
        กำรลงโทษทำงวินยัตำม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุใหผู้ก้ระท ำหลุดพน้จำกควำมรับผดิในทำงแพง่ตำม
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งหรือควำมรับผดิทำงอำญำ (ถำ้มี) 
 

การด าเนินงานโครงการบริการสังคม 
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
   1. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2554 
   2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยโครงกำรบริกำรสงัคมของหน่วยงำนในมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
2552  และฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2554 
   3. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร
บริกำรสงัคมของหน่วยงำนในมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553 
 

  1. หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัของการด าเนินงานโครงการบริการสังคม 
       1.1 หลกักำรและวตัถุประสงค ์ 
       ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นฯ ขอ้ 14 ก ำหนดใหร้ำยไดอ้นัเกิดจำก
กำรด ำเนินงำนตำมระเบียบมหำวิทยำลยั วำ่ดว้ยโครงกำรบริกำรสงัคมของหน่วยงำนเป็นรำยรับประเภทหน่ึง 
เพื่อใหห้น่วยงำนไดบ้ริหำรจดักำรทำงกำรเงินดว้ยควำมคล่องตวัและสำมำรถน ำเงินรำยไดม้ำพฒันำหน่วยงำน
โดยน ำเงินรำยไดท่ี้เหลือจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรสงัคมมำจดัท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้อง
หน่วยงำน ซ่ึงจะเป็นไปตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นฯ ขอ้ 16 ท่ีใหห้น่วยงำนในมหำวิทยำลยับริหำร
เงินรำยไดข้องหน่วยงำนในนำมหน่วยงำนเองได ้
        โครงกำรบริกำรสงัคมเป็นโครงกำรท่ีหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัเป็นผูจ้ดัข้ึน และจะตอ้งเป็นโครงกำรท่ี
มีวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ บริกำรทำงวิชำกำร กำรสำธำรณประโยชน์ หรือกำรบริกำรชุมชน 
รวมตลอดถึงโครงกำรบริกำรสงัคมท่ีหน่วยงำนจดัร่วมกบัสมำคม สถำบนั มูลนิธิ หรือหน่วยงำนภำยนอก ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมหำวิทยำลยัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
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       โครงกำรบริกำรสังคมท่ีหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัเป็นผูจ้ดัข้ึน จะตอ้งมีรำยไดเ้พียงพอส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร โดยตอ้งไม่ของบประมำณสนบัสนุนจำกมหำวิทยำลยั และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกมหำวิทยำลยัก่อน
กำรด ำเนินกำร 
 

   2. ประเภทของโครงการบริการสังคม จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
         2.1 โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (เพื่อรับปริญญำ) 
         2.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   (1) โครงกำรอบรมสมัมนำ 
   (2) โครงกำรบริกำรทดสอบ วิเครำะห์ตวัอยำ่ง พฒันำผลิตภณัฑ ์
   (3) โครงกำรบริกำรสถำนท่ี 
 

   3. รายได้สุทธิทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ 
        หน่วยงำนจดัเกบ็ไวใ้ชจ่้ำยภำยในหน่วยงำนได ้โดยไม่ตอ้งน ำส่งมหำวิทยำลยั  และใหถื้อเป็นรำยไดข้อง
หน่วยงำนนั้น ๆ  ตำมระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยัขอ้ 14  (2) และระเบียบขอ้ 16 ไดก้ ำหนดให้
หน่วยงำนเป็นผูบ้ริหำรเงินรำยไดด้งักล่ำว หำ้มมิใหด้ ำเนินกำรในนำมภำควิชำ โครงกำร หรือในนำมบุคคล 

  4. การเสนอขออนุมัติประมาณการรายรับรายจ่ายของโครงการประจ าปี 
ให้หน่วยงำนเสนอขออนุมติัประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยประจ ำปี โครงกำรยอ่ยต่ำง ๆ ทั้งปี  ท่ี

ประสงคจ์ะด ำเนินกำรในปีงบประมำณถดัไปต่ออธิกำรบดี (ภำยในเดือนเมษำยน ของทุกปี)  
โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (เพื่อรับปริญญำ) ท่ีไดรั้บอนุมติัให้ด ำเนินกำรจำกสภำมหำวิทยำลยัแลว้ แต่มี

กำรเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์อตัรำและ/หรือเง่ือนไขในกำรด ำเนินโครงกำรแตกต่ำงไปจำกท่ีสภำมหำวิทยำลยั
ก ำหนด จะตอ้งขออนุมติัต่อสภำมหำวิทยำลยั 
 

   5. อตัราส่วนของเงินที่จะต้องน าส่งให้แก่มหาวทิยาลยั ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2555 เป็นตน้ไป 
 

หลกัสูตร 
เงินท่ีตอ้ง
น ำส่ง 

 

เง่ือนไข 

โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (เพื่อรับ
ปริญญำ) 
โครงกำรบริกำรกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรีหรือระดบั
ประกำศนียบตัรบณัฑิต 

 
 
ร้อยละ 15  
 

 
 
ของเงินค่ำหน่วยกิตและเงินค่ำธรรมเนียมอ่ืนท่ีจดัเกบ็ไดใ้นแต่ละ 
ภำคกำรศึกษำ 
 

โครงกำรบริกำรกำรศึกษำระดับ
ตั้งแต่ปริญญำโทข้ึนไป 

ร้อยละ 20 ของเงินค่ำหน่วยกิตและเงินค่ำธรรมเนียมอ่ืนท่ีจดัเกบ็ไดใ้นแต่ละ 
ภำคกำรศึกษำ 



 42 

โครงกำรระดบัปริญญำโทท่ี
แผนกำรศึกษำก ำหนดใหน้กัศึกษำ
ท ำวิทยำนิพนธ์หรือแผน ก. 
เท่ำนั้น และโครงกำรระดบั
ปริญญำเอก 

ร้อยละ 15 ของเงินค่ำหน่วยกิตและเงินค่ำธรรมเนียมอ่ืนท่ีจดัเกบ็ไดใ้นแต่ละ 
ภำคกำรศึกษำ 
 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
 
โครงกำรอบรม สัมมนำ 

ร้อยละ 7  
 
ร้อยละ 10 

ของรำยรับท่ีจดัเกบ็ไดก่้อนหกัค่ำใชจ่้ำย ส ำหรับหน่วยงำนท่ีจดักำร
เรียนกำรสอน ท่ีเป็นคณะ ส ำนกั สถำบนั 
ของรำยรับท่ีจดัเกบ็ไดก่้อนหกัค่ำใชจ่้ำย ส ำหรับหน่วยงำนระดบั 
ส ำนกั สถำบนั ท่ีไม่ไดจ้ดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำรกิจหลกั  

โครงกำรบริกำรทดสอบ วิเครำะห์
ตวัอยำ่ง พฒันำผลิตภณัฑ ์

ร้อยละ 8 ของรำยรับหลงัจำกหกัค่ำบ ำรุงรักษำ หรือกำรซ้ือครุภณัฑท์ดแทน 

โครงกำรบริกำรสถำนท่ี ร้อยละ 40 ของรำยรับหลงัจำกหกัค่ำบ ำรุงรักษำ หรือกำรซ้ือครุภณัฑท์ดแทน 
       กำรหกัค่ำบ ำรุงรักษำ หรือกำรซ้ือครุภณัฑท์ดแทน ใหห้น่วยงำนจดัสรรร้อยละ 10 ของรำยรับก่อน
หกัค่ำใชจ่้ำยเขำ้บญัชีส ำรองของหน่วยงำนท่ีจดัไวโ้ดยเฉพำะส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำหรือกำรซ้ือครุภณัฑท์ดแทน 
 

   6. ก าหนดเวลาการน าส่งเงินให้แก่มหาวทิยาลยั 
       6.1 โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (เพื่อรับปริญญำ) ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดกำรลงทะเบียนของ
แต่ละภำคกำรศึกษำ 
       6.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประเภทโครงกำรอบรม สัมมนำ และโครงกำรบริกำรสถำนท่ี ภำยใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีกำรด ำเนินโครงกำรนั้น ๆ เสร็จส้ิน  
       6.3 โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประเภทโครงกำรบริกำรทดสอบ วิเครำะห์ตวัอยำ่ง พฒันำผลิตภณัฑ ์
ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกำรด ำเนินโครงกำรนั้น ๆ เสร็จส้ิน หรือ ในกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัโครงกำร ในลกัษณะ 
เป็นโครงกำรประจ ำปี ใหน้ ำส่งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมำณ 
 

   7. อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 
           7.1  ขออนุมติัด ำเนินโครงกำรต่อมหำวิทยำลยั  
            กำรอนุมติัใหด้ ำเนินกำรโครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (ระดบัปริญญำ) เป็นอ ำนำจของสภำ
มหำวิทยำลยั 
             สภำมหำวิทยำลยัไดม้อบอ ำนำจใหค้ณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกำรคลงัและทรัพยสิ์น ใน
เร่ืองกำรขอใหห้ลกัสูตรบริหำรกำรเงินในลกัษณะโครงกำรบริกำรสงัคม และกำรขอปรับอตัรำค่ำหน่วยกิต/
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำง ๆ ของโครงกำรบริกำรสงัคม ตำมมติ คร้ังท่ี 13/2553 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม  2553 กำร
อนุมติัใหด้ ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี 
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      7.2  ก ำหนดอตัรำกำรรับเงิน หรืออตัรำค่ำธรรมเนียมท่ีจดัเกบ็ของโครงกำรยอ่ย (โครงกำรบริกำร
วิชำกำร) ในหน่วยงำนของตนได ้เวน้แต่จะไดมี้ประกำศมหำวิทยำลยัก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
      7.3  ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินของโครงกำรทุกโครงกำรในหน่วยงำนของตนได ้เวน้แต่จะไดมี้
ประกำศมหำวทิยำลยัก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
      7.4  อนุมติักำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรรำยจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ  ยกเวน้หมวดค่ำครุภณัฑ ์และหมวด
ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงของโครงกำรจำกท่ีอธิกำรบดีอนุมติัไวเ้ดิม ตำมควำมจ ำเป็นเฉพำะกรณีต่อไปน้ี 
  (1) กำรโอนงบประมำณในระหวำ่งหมวดรำยจ่ำย 
  (2) กำรเพิ่มรำยกำรรำยจ่ำยหรือกำรปรับอตัรำรำยจ่ำยของโครงกำร 
  (3) กำรอนุมติักำรเปล่ียนแปลง จะตอ้งไม่เกินวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยของโครงกำร  
โดยไม่รวมประมำณกำรรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภณัฑ ์และหมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงตำมท่ีไดรั้บอนุมติัไวเ้ดิม 
และใหแ้จง้มหำวิทยำลยัทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัตั้งแต่วนัท่ีอนุมติักำรเปล่ียนแปลง 
     7.5 ควบคุม ก ำกบั และดูแลกำรด ำเนินกำรใหป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ของโครงกำร 
ท่ีไดรั้บอนุมติัอยำ่งเคร่งครัด 
     7.6 รับผดิชอบจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งจดัท ำงบกำรเงินของโครงกำร เสนอต่อ
มหำวิทยำลยั ดงัน้ี 
  (1) โครงกำรบริกำรวิชำกำร ภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดโครงกำร 
  (2) โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (เพื่อรับปริญญำ) น ำเสนอพร้อมงบกำรเงินประจ ำปีของโครงกำร 
กบังบกำรเงินรวมของโครงกำรของหน่วยงำน ภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลยั 
     8. ข้อเสนอแนะที่ส าคญัในการด าเนินโครงการบริการสังคม  
          8.1 กำรหกัค่ำบ ำรุงรักษำ หรือกำรซ้ือครุภณัฑท์ดแทน คือ ใหห้น่วยงำนจดัสรรร้อยละ 10 ของ 
รำยรับก่อนหกัค่ำใชจ่้ำยเขำ้บญัชีส ำรองของหน่วยงำนท่ีจดัไวโ้ดยเฉพำะส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำหรือกำรซ้ือ
ครุภณัฑท์ดแทน 
          8.2 โครงกำรบริกำรกำรศึกษำ เพื่อรับปริญญำท่ีเป็นโครงกำรใหม่ จะตอ้งน ำเสนอผำ่นกองคลงั
ของมหำวิทยำลยัเพื่อจะไดน้ ำเสนอคณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกำรคลงัและทรัพยสิ์นพิจำรณำ อนุมติั 
โดยตอ้งส่งโครงกำรใหม่พร้อมแผนกำรเงินล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 เดือนก่อนเปิดรับสมคัรนกัศึกษำ  กรณีมีกำรปรับ
แผนกำรเงินเน่ืองจำกมีกำรปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ จะตอ้งด ำเนินกำรเช่นเดียวกนั 
           8.3 โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประเภทโครงกำรฝึกอบรม จะตอ้งเสนอโครงกำรไปท่ีกองคลงั เพื่อน ำ เสนอ
อธิกำรบดีอนุมติั 
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        8.4 กำรขออนุมติัปรับอตัรำค่ำหน่วยกิตและค่ำธรรมเนียมพเิศษของโครงกำรจะตอ้งขออนุมติัผำ่น
กองแผนงำนเพื่อใหว้ิเครำะห์กลัน่กรอง จำกนั้นกองคลงัน ำเสนออนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัดำ้นกำรคลงัและ
ทรัพยสิ์นพิจำรณำอนุมติั 
        8.5 โครงกำรบริกำรสงัคมจะตอ้งเสนอขออนุมติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปกองคลงั 
ภำยในเดือนเมษำยน ของทุกปี เพื่อจะไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรโครงกำรบริกำรสังคมของมหำวิทยำลยัพิจำรณำ 
        8.6 รำยไดจ้ำกค่ำสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งน ำส่งมหำวิทยำลยัทั้งจ  ำนวนและมหำวิทยำลยัจะจดัสรร
เงินคืนในอตัรำร้อยละ 40 ของรำยไดค่้ำสมคัรสอบตำมจ ำนวนผูมี้สิทธิเขำ้สอบเพื่อน ำไปจ่ำยเป็นค่ำออกขอ้สอบ 
ค่ำตรวจกระดำษค ำตอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบสมัภำษณ์หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัสอบ 
 

การจดัตั้งกองทุน 
 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
      1. พระรำชบญัญติัวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 มำตรำ 24 วรรคสอง 
      2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2554 
      3. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกองทุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อพฒันำมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. 2539 
      4. หนงัสือเวียนส ำนกังำนอธิกำรบดี ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2551 
         จำกกำรท่ีมหำวิทยำลยัไดรั้บขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินท่ีรับบริจำคหรือเงินรำยไดอ่ื้นส่งเป็นเงิน
รำยไดแ้ผน่ดินและมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนประสงคจ์ะน ำเงินเหล่ำนั้นมำจดัตั้งเป็นเงินกองทุนกส็ำมำรถ
กระท ำไดแ้ต่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลยัวำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์น หรือตำมหลกัเกณฑท่ี์
สภำมหำวิทยำลยัก ำหนด 
 

  แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งกองทุน 
      มหำวิทยำลยัมีแนวทำงกำรจดัตั้งกองทุนไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 
     ประเภทที ่1  จดัตั้งโดยระเบียบท่ีสภำมหำวิทยำลยัเป็นผูก้  ำหนด เช่น กองทุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
เพื่อพฒันำมหำวิทยำลยั   เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนจำกกำรท่ีสภำมหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดระเบียบเก่ียวกบักำรเกบ็
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำท่ีเรียกเกบ็จำกนกัศึกษำ  เน่ืองจำกมหำวิทยำลยัมีนโยบำยท่ีจะน ำเงินท่ี
เกบ็จำกนกัศึกษำมำพฒันำกำรศึกษำ มหำวทิยำลยัจึงไดข้ออนุมติัสภำมหำวิทยำลยัเพือ่จดัตั้งเป็นกองทุนและได้
ก ำหนดระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อจดัสรรและน ำเงินไปใชจ่้ำยเพื่อกำรพฒันำกำรบริหำรดำ้นนกัศึกษำซ่ึงระเบียบ
ก ำหนดกำรจดัสรรเงินเขำ้กองทุน ดงัน้ี 
      1. จดัสรรร้อยละ 5 ของเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพือ่กำรพฒันำมหำวิทยำลยั เขำ้เป็นเงินสะสม 
       2. จดัสรรร้อยละ 30 ของเงินท่ีเหลือ 95 เป็นกองทุนในส่วนของมหำวิทยำลยั 
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      3. จดัสรรร้อยละ 70 ของท่ีเหลือ 95 เป็นของแต่ละคณะ 
       กำรใชจ่้ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั กำรใชจ่้ำยเงินกองทุนจะตอ้งมีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำมหำวิทยำลยัโดยมีอธิกำรบดีเป็นประธำน ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดน้ีจะมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมระเบียบมหำวิทยำลยัวำ่ดว้ยกองทุนค่ำธรรมเนียมเพือ่กำรพฒันำมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2539   
กำรใชจ่้ำยจะตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงคซ่ึ์งจะตอ้งเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรใหน้กัศึกษำไดรั้บประโยชน์และ
ในส่วนของหน่วยงำนระดบัคณะท่ีไดรั้บจดัสรร ร้อยละ 70 กำรใชจ่้ำยจะตอ้งผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะและน ำเสนออธิกำรบดีอนุมติัรำยกำรใชจ่้ำยเงิน ส ำหรับกำรอนุมติัเบิกจ่ำยเงินเป็น
อ ำนำจของหวัหนำ้หน่วยงำน 
       กำรใชจ่้ำยเงินกองทุนค่ำธรรมเนียมเพือ่กำรพฒันำมหำวิทยำลยัไม่จ ำเป็นตอ้งก ำหนดระเบียบอีก
เพรำะระเบียบกองทุนจะเป็นระเบียบท่ีก ำหนดเร่ืองกำรจดัสรรเงินและกำรใชจ่้ำยเงินไวแ้ลว้ 
       ประเภทที ่2  จดัตั้งโดยมีแหล่งเงินจำกภำยนอกมหำวทิยำลยัซ่ึงมีผูบ้ริจำคใหแ้ละมีวตัถุประสงคใ์ห้
ตั้งเป็นกองทุน 
        กองทุนบริจำค เป็นเงินกองทุนท่ีมีผูม้อบใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส่้วนรำชกำรนั้นใชจ่้ำยใน
กิจกำรของส่วนรำชกำรนั้น หรือไดรั้บเงินท่ีเกิดจำกทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบใหเ้พื่อหำดอกผลใชจ่้ำยในกิจกำรของ
ส่วนรำชกำรนั้นใหส่้วนรำชกำรนั้นจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัภำยในวงเงินท่ีไดรั้บได ้โดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั (ตำม 
พ.ร.บ.วิธีกำรงบประมำณพ.ศ. 2502 มำตรำ 24 วรรคสอง) และ ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์วำ่ดว้ยกำรเงิน
และทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ.2554 ขอ้ 13 (2) ขอ้ 14 (3) และขอ้ 18 (4) ก ำหนดรำยรับของมหำวิทยำลยั
และของหน่วยงำนไวว้ำ่เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจำคใหโ้ดยมีเง่ือนไขหรือวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำคและ
ก ำหนดรำยจ่ำยวำ่ใหจ่้ำยตำมเง่ือนไขหรือวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำค  ดงันั้นกรณีน้ีจึงเป็นกำรจดัตั้งกองทุนตำม
วตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำค 
      กำรใชจ่้ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั กำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคข์อง 
ผูบ้ริจำคโดยผูมี้อ  ำนำจอนุมติัจ่ำยเงินไดแ้ก่อธิกำรบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
      ส ำหรับกองทุนบริจำคของหน่วยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนมีอ ำนำจอนุมติักำรเบิกจ่ำยภำยใต้
วตัถุประสงค ์ของผูบ้ริจำค โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีระเบียบก ำหนดกำรจ่ำยเงินในรำยกำรนั้นรองรับ ดงัเช่นกรณีกำร
จ่ำยเงินจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวทิยำลยัหรือหน่วยงำน 
      อยำ่งไรกต็ำม กรณีดงักล่ำวหำกมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนประสงคจ์ะน ำเงินบริจำคมำจดัตั้งเป็น
กองทุนโดยมีระเบียบบริหำรกองทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้รอบกำรปฏิบติัตำมระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์นของ
มหำวิทยำลยั กำรจ่ำยเงินตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำคและกำรอนุมติัโดยหวัหนำ้หน่วยงำนยอ่มสำมำรถกระท ำ
ได ้โดยเป็นอ ำนำจของหวัหนำ้หน่วยงำนในฐำนะผูบ้งัคบับญัชำท่ีรับผดิชอบงำนของหน่วยงำนท่ีจะก ำหนด
ระเบียบบริหำรกองทุนดงักล่ำวได ้ ทั้งน้ีระเบียบท่ีประสงคจ์ะก ำหนดจะขดัหรือแยง้กบัระเบียบกำรเงินและ
ทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยัมิได ้ 
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      ส ำหรับกองทุนบริจำคน้ีควรมีกำรติดตำมและรำยงำนผลใหเ้จำ้ของทุนรับทรำบดว้ย หำกกองทุนใด
หมดควำมจ ำเป็นแลว้ควรปิดกองทุนและไม่ควรมีกองทุนหลำยกองทุนควรจดัแบ่งกองทุนตำมวตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อไม่เป็นภำระในกำรบริหำรกองทุน 
     ประเภทที ่3  จดัตั้งโดยน ำเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดป้ระจ ำปี 
      มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนอำจน ำเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยัหรือของ
หน่วยงำนมำจดัตั้งเป็นกองทุนกไ็ด ้เพื่อใหก้ำรใชจ่้ำยเงินคล่องตวัและมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชจ่้ำยเงินเป็นกำร
เฉพำะ แต่จะตอ้งขออนุมติัสภำมหำวิทยำลยัและในกำรจดัตั้งตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งกองทุนเช่น 
กองทุนเพิ่มพนูควำมรู้ในต่ำงประเทศ กองทุนวิจยั ฯลฯ 
       กำรใชจ่้ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั กำรใชจ่้ำยเงินจะตอ้งมีกำรก ำหนดระเบียบบริหำรกองทุนท่ีมีสำระ
ของระเบียบเพื่อ กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกองทุน ก ำหนดรำยรับ รำยจ่ำยของกองทุน ก ำหนดใหมี้
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ก ำหนดกำรรับ-จ่ำยเงินตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน 
      กำรออกระเบียบท่ีมีสำระดงัท่ีกล่ำวมำยอ่มมีผลเท่ำกบัวำ่เม่ือระเบียบบริหำรกองทุนมีผลใชบ้งัคบั  
กำรจ่ำยเงินจำกกองทุนจึงไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งจ่ำยตำมประเภทรำยจ่ำยตำมท่ีระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์น
ก ำหนด ไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัท่ีตอ้งจ่ำยตำมรำยกำรงบประมำณท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกสภำมหำวิทยำลยัและไม่ตอ้ง
อยูใ่นบงัคบัท่ีกำรจ่ำยเงินตอ้งมีระเบียบท่ีก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัรำกำรจ่ำยเงินรองรับ ตำมขอ้ 19 แห่งระเบียบ
วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นฯ กำรบริหำรกำรเงินตำมระเบียบกองทุนดงักล่ำว โดยสภำพจึงแตกต่ำงจำกกำร
บริหำรกำรเงินตำมระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั  ดงันั้น ในทำงปฏิบติัจึงตอ้งน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลยัในฐำนะเป็นองคก์รท่ีมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีวำงระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรงำนกำรเงินตำมมำตรำ 18 
(10) แห่งพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2531 และในฐำนะองคก์รท่ี ตรำระเบียบกำรเงินและ
ทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยัข้ึนใชบ้งัคบัเพื่อใหพ้ิจำรณำอนุมติัจดัตั้งกองทุนและอนุมติัระเบียบบริหำรกองทุนเพื่อ
เห็นชอบในหลกักำรบริหำรกำรเงินของกองทุนท่ีจะยกเวน้ กำรปฏิบติัตำมระเบียบกำรเงินและทรัพยสิ์นของ
มหำวิทยำลยั 
     ประเภทที ่4  จดัตั้งโดยกำรระดมทุนของมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำน 
      กองทุนท่ีเกิดจำกกำรระดมทุน ของมหำวิทยำลยัหรือของหน่วยงำน ซ่ึงจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำร
จดัหำรำยไดข้องกำรรับบริจำคเงินมำบริหำรจดักำรหรือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ซ่ึงถือวำ่เป็นกำร
จดัหำรำยไดท่ี้มีลกัษณะพิเศษ จะตอ้งขออนุมติัอธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบของ สภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำ
อนุมติัเป็นกรณีไป เช่น กองทุนครบรอบก่ีปีของหน่วยงำน 
      กำรใชจ่้ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั กำรใชจ่้ำยเงินตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรระดมทุน  
ซ่ึงอำจจะก ำหนดเป็นระเบียบของกองทุนกไ็ดห้รือมหำวิทยำลยัอำจพจิำรณำออกเป็นระเบียบกลำงของ
มหำวิทยำลยัเพื่อก ำหนดหลกักำรและวิธีกำรระดมทุนตำมลกัษณะพิเศษและควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 
      ประเภทที ่5  จดัตั้งเพื่อใชใ้นเร่ืองเก่ียวกบักำรลดหยอ่นภำษี 
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      กองทุนเพื่อสนบัสนุนกำรศึกษำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เป็นกองทุนท่ีมหำวิทยำลยัไดไ้ปขออนุมติั
จำกกรมสรรพำกร ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริจำคน ำใบเสร็จรับเงินไปหกัลดหยอ่นภำษีบุคคล
ธรรมดำไดส้องเท่ำ แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของเงินไดพ้งึประเมินหลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยและค่ำลดหยอ่นอ่ืน  
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
       (1) เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรจดัหำหรือจดัสร้ำงอำคำร อำคำรพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดิน รวมทั้ง
ปรับปรุงบ ำรุงรักษำใหแ้ก่สถำนศึกษำตอ้งเป็นกำรจดัหำหรือจดัสร้ำงทรัพยสิ์นดงักล่ำวเพื่อใชป้ระโยชน์ทำง
กำรศึกษำตำมโครงกำรท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรใหค้วำมเห็นชอบ 
       (2) ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับจดัหำวสัดุอุปกรณ์เพื่อกำรศึกษำ แบบเรียน ต ำรำ หนงัสือทำงวิชำกำร ส่ือ และ
เทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็นของมหำวิทยำลยั 
       ส ำหรับกองทุนน้ีจะมีกองทุนเดียวอยูท่ี่มหำวิทยำลยัเน่ืองจำกมหำวทิยำลยัเป็นรำยช่ือท่ีประกำศอยู่
ในรำยช่ือสถำบนัอุดมศึกษำตำมนโยบำยท่ีจะระดมพลงัเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภำพของกรมสรรพำกร 
       กำรใชจ่้ำยเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั กำรใชจ่้ำยเงินตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจำคซ่ึงส่วน 
มำกจะด ำเนินกำรตำมระเบียบพสัดุเพรำะจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักำรจดัหำและใหอ้ธิกำรบดีอนุมติักำรใชจ่้ำยเงิน 
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บทที ่ 4 
การบริหารงานบุคคล 

 

การบริหารอตัราก าลงั 
 กำรบริหำรอตัรำก ำลงั คือ กำรวิเครำะห์อตัรำก ำลงัท่ีเหมำะสมกบัภำระงำนของมหำวิทยำลยั โดยกำร
จดัท ำแผนอตัรำก ำลงัไวล่้วงหนำ้ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้ำงองคก์ร 

 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
 1. พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
 2. พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
 3. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลของพนกังำนเงินรำยได ้พ.ศ. 2552 
 4. มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั (ก.บ.ม.) ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 9 
มกรำคม 2549 
 

 1. การจัดท าแผนอตัราก าลงั 4 ปี 
     พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ก าหนดให ้
สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อนัดบัเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวนของขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง และ
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง การก าหนดกรอบดงักล่าวใหก้ าหนดคราวละ 4 ปี โดยตอ้งค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้าซอ้น ความประหยดั และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ.
ก าหนด ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าเฉพาะแผนอตัราก าลงัขา้ราชการเสนอสภามหาวิทยาลยัเม่ือปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงแผน
อตัราก าลงัขา้ราชการดงักล่าวจะส้ินสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเพื่อใหม้หาวิทยาลยัมีขอ้มูลบุคลากรใน
ภาพรวม การจดัท าแผนอตัราก าลงั 4 ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 จึงก าหนดใหห้น่วยงานจดัท าแผน
อตัราก าลงั 4 ปี ของขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังานเงินรายไดเ้สนอต่อมหาวิทยาลยั 
 

 2. การบริหารอตัราก าลงั 
     ปัจจุบนับุคลำกรหลกัของมหำวิทยำลยั มี 4 ประเภท ดงัน้ี 
     2.1  ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ 
     2.2  พนกังำนมหำวิทยำลยั 
     2.3  ลูกจำ้งประจ ำ 
     2.4  พนกังำนเงินรำยได ้
     กำรบริหำรอตัรำก ำลงัของบุคลำกรแต่ละประเภทมีวิธีกำรและแนวทำงกำรบริหำรท่ีแตกต่ำงกนั 
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ซ่ึงตำมคู่มือผูบ้ริหำรฉบบัน้ีจะกล่ำวถึงบุคลำกร 4 ประเภทขำ้งตน้ เน่ืองจำกเป็นบุคลำกรส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังำน 
ในมหำวิทยำลยั ส่วนบุคลำกรประเภทอ่ืน ๆ มีเพียงบำงหน่วยงำนและมีลกัษณะเฉพำะ 
     2.1 การบริหารอตัราก าลงัข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
           มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2542 อนุมติัในหลกัการใหจ้า้งบุคลากรทดแทนอตัรา
ขา้ราชการท่ีวา่งลง เน่ืองจากการลาออก เกษียณอายรุาชการ ถึงแก่กรรม หรือวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน ๆ เพื่อการเตรียม
เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และใหย้บุเลิกกรอบอตัราขา้ราชการท่ีวา่งลงดงักล่าว โดยใหใ้ชว้ิธีการจา้ง
บุคลากรเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั เฉพาะต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมจากปริญญาตรีข้ึนไปเท่านั้น โดยมีเกณฑก์าร
จดัสรร 
           (1) สำยวิชำกำร จดัสรรคืนเตม็จ ำนวนอตัรำวำ่งขำ้รำชกำร 
            (2) สำยสนบัสนุนวิชำกำร กรณีต ำแหน่งทัว่ไป จดัสรรคืนร้อยละ 70 กรณีท่ีมีเศษ .05 ข้ึนไป 
 ใหปั้ดเศษเป็น 1 หรือหน่วยงำนใดมีอตัรำวำ่งเพียง 1 อตัรำ ใหคื้น 1 อตัรำ 
           (3) สำยสนบัสนุนวิชำกำร กรณีต ำแหน่งในสำยวิชำชีพเฉพำะ และต ำแหน่งท่ีมหำวิทยำลยัขำดแคลน 
จดัสรรคืนเตม็จ ำนวนอตัรำวำ่งขำ้รำชกำร ไดแ้ก่ต ำแหน่งนิติกร นำยแพทย ์พยำบำล บรรณำรักษ ์นกัวิชำกำรเงิน
และบญัชี นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ทนัตแพทย ์นกัเอกสำรสนเทศ และต ำแหน่งอ่ืนท่ี ก.บ.ม. จะก ำหนดตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 
         ระยะเวลาการจัดสรรคนื 
            มหำวิทยำลยัจะจดัสรรอตัรำพนักงำนมหำวิทยำลยัทดแทนอตัรำว่ำงขำ้รำชกำร ให้ใน 3 ระยะ 
ดงัน้ี 
             1. กรณีอตัรำขำ้รำชกำรวำ่งจำกกำรลำออก โอน หรือถึงแก่กรรม มหำวิทยำลยัก ำหนดรอบ
ระยะเวลาการจดัสรรคืนใหแ้ก่หน่วยงานเจา้ของอตัรา ปีละ 4 คร้ัง (ทุก 3 เดือน) ดงัน้ี 
    ช่วงท่ี 1  อตัราวา่งขา้ราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. จดัสรรคืนวนัท่ี 1 ม.ค. 
    ช่วงท่ี 2  อตัราวา่งขา้ราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. จดัสรรคืนวนัท่ี 1 เม.ย. 
    ช่วงท่ี 3  อตัราวา่งขา้ราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. จดัสรรคืนวนัท่ี 1 ก.ค. 
    ช่วงท่ี 4  อตัราวา่งขา้ราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. – 30 ก.ย. จดัสรรคืนวนัท่ี 1 ต.ค. 
             2. กรณีขา้ราชการเกษียณอายรุาชการ มหาวิทยาลยัจะจดัสรรคืนหน่วยงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
ของปีท่ีขา้ราชการผูน้ั้นเกษียณอายรุาชการ 
           3. กรณีขา้ราชการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด มหาวิทยาลยัจะจดัสรรคืนหน่วยงาน ในปีงบ 
ประมาณท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัสรรอตัราก าลงัจากส านกังบประมาณ 
 

  ประเด็นที่ควรพจิารณา 
1. อตัราพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรรใหห้น่วยงาน  ใหถื้อเป็นอตัรากลางใน 

ภาพรวมของหน่วยงาน เพือ่ใหห้น่วยงานสามารถบริหารอตัราก าลงัใหแ้ก่ส่วนงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกิจ 
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และความจ าเป็นเร่งด่วน 
      ทั้งน้ี กำรท่ีมหำวิทยำลยัระบุช่ือขำ้รำชกำรผูค้รองต ำแหน่งวำ่งของขำ้รำชกำรนั้น เป็นเพียง
กำรระบุเพื่อใหห้น่วยงำนทรำบวำ่มหำวิทยำลยัฯ ไดจ้ดัสรรอตัรำพนกังำนมหำวิทยำลยัทดแทนอตัรำวำ่ง 
ขำ้รำชกำรเลขท่ีใดเท่ำนั้น มิใช่เป็นกำรทดแทนต ำแหน่งขำ้รำชกำรท่ีครองอยูเ่ดิม หรือภำควิชำ/งำนเดิมแต่อยำ่งใด 
  2. หน่วยงำนจะน ำอตัรำท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไปก ำหนดจ ำนวนอตัรำเพิ่มเกินกวำ่จ ำนวนอตัรำท่ี
มหำวิทยำลยัจดัสรรไม่ได ้
  3. กรณีท่ีหน่วยงำนไดรั้บกำรจดัสรรอตัรำพนกังำนมหำวิทยำลยัแลว้ หำกหน่วยงำนประสงคจ์ะ
รับโอนขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำแทนกำรบรรจุพนกังำนมหำวิทยำลยั ใหห้น่วยงำนท ำบนัทึกถึง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์เพื่อขอใหจ้ดัหำอตัรำวำ่งขำ้รำชกำร เพื่อใชรั้บโอนขำ้รำชกำร โดย
หน่วยงำนนั้นจะตอ้งระบุดว้ยวำ่จะคืนอตัรำวำ่งพนกังำนมหำวิทยำลยั เลขท่ีใดทดแทน 
     2.2 การบริหารอตัราก าลงัพนักงานมหาวทิยาลยั 

           มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ไดเ้ร่ิมบรรจุพนกังำนมหำวิทยำลยัคร้ังแรกในเดือนกมุภำพนัธ์ 2543   และ 
มีแนวทำงกำรบริหำรอตัรำก ำลงัพนกังำนมหำวิทยำลยั ดงัน้ี 

           (1) กำรขอรับกำรจดัสรรอตัรำก ำลงัเพิ่มใหม่ สำมำรถกระท ำได ้2 กรณี คือ 
    (1.1) กำรขอเพิ่มอตัรำก ำลงัประจ ำปี จะด ำเนินกำรประมำณเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน โดย
กองกำรเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำบนัทึกแจง้ใหห้น่วยงำนจดัท ำขอ้มูลงบบุคลำกรตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด เพื่อขอรับกำร
จดัสรรเงินงบประมำณงบบุคลำกรจำกส ำนกังบประมำณ หำกหน่วยงำนใดประสงคจ์ะขอเพิ่มอตัรำตั้งใหม่ ให้
ระบุช่ือต ำแหน่ง ระดบักำรศึกษำ จ ำนวนอตัรำท่ีมีอยูแ่ละจ ำนวนอตัรำท่ีตอ้งกำร โดยตอ้งช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็น
ประกอบกำรเสนอขอ 
    (1.2) กำรขอรับกำรจดัสรรอตัรำเพิ่มระหวำ่งปี  กรณีท่ีหน่วยงำนใดมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและ
ประสงคจ์ะขอรับกำรจดัสรรอตัรำเพิ่มระหวำ่งปี ใหห้น่วยงำนจดัท ำบนัทึกพร้อมระบุช่ือต ำแหน่ง ระดบักำรศึกษำ
จ ำนวนอตัรำท่ีมีอยู ่และจ ำนวนอตัรำท่ีตอ้งกำร โดยตอ้งช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบกำรเสนอขอไปยงั 
กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี 
           (2) กำรพิจำรณำจดัสรรอตัรำก ำลงัเพิ่มใหม่ 
    เม่ือมหำวิทยำลยัไดรั้บกำรจดัสรรกรอบอตัรำก ำลงัเพิ่มใหม่ประจ ำปีจำกส ำนกังบประมำณแลว้  
มหำวิทยำลยัจะพิจำรณำจดัสรรกรอบอตัรำก ำลงัใหก้บัหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยจะ
พิจำรณำจดัสรรใหต้ำมเหตุผลควำมจ ำเป็น ดงัน้ี 
    (2.1) อตัรำนกัเรียนทุน 
    (2.2) หน่วยงำนตั้งใหม่ ซ่ึงตั้งมำไม่เกิน 5 ปี 
    (2.3) หน่วยงำนบริกำรสำธำรณสุข ท่ีมีกำรขยำยกำรใหบ้ริกำร 
   (2.4) หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบวิชำพื้นฐำนของมหำวิทยำลยั ท่ีมีภำระงำนสอนสูง 
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    (2.5) หน่วยงำนซ่ึงมีนกัศึกษำท่ีลงทะเบียนสูง เม่ือเทียบกบัจ ำนวนอำจำรยท่ี์มีอยู ่
    (2.6) หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบภำระงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลยั 
 

  ประเด็นที่ควรพจิารณา 
  1. อตัรำนกัเรียนทุนท่ีระบุช่ือนกัเรียนทุน หำกหน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไม่บรรจุนกัเรียน
ทุนช่ือดงักล่ำว  มหำวิทยำลยัจะตดัอตัรำไปรวมไวท่ี้ส่วนกลำง เพื่อพจิำรณำจดัสรรใหก้บัหน่วยงำนท่ีขำดแคลน
อตัรำก ำลงั  
  2. หน่วยงำนจะน ำอตัรำท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไปก ำหนดจ ำนวนอตัรำเพิ่มเกินกวำ่จ ำนวนอตัรำท่ี
มหำวิทยำลยัจดัสรรไม่ได ้
  3. อตัรำก ำลงัเดิม 
      กรณีท่ีหน่วยงำนใดไดรั้บกำรจดัสรรอตัรำพนกังำนมหำวิทยำลยัไปแลว้ และไดบ้รรจุ 
ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเขำ้ปฏิบติังำนในอตัรำนั้นแลว้  หำกพนกังำนมหำวิทยำลยัผูค้รองต ำแหน่งดงักล่ำวลำออกหรือ
ยำ้ยไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ ซ่ึงมีผลท ำใหอ้ตัรำดงักล่ำววำ่งลง  หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุ       
ผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกคนใหม่ไดต่้อไป   เน่ืองจำกอตัรำดงักล่ำวถือเป็นอตัรำเดิมของหน่วยงำนจดัสรรเงินค่ำจำ้งใน
ระดบัวฒิุปริญญำเอก 
      ทั้งน้ี เม่ือหน่วยงำนไดรั้บจดัสรรอตัรำแลว้ สำมำรถประกำศรับสมคัร ไดท้ั้งในระดบัปริญญำ
โทและปริญญำเอก สำยสนบัสนุนวิชำกำร จดัสรรวงเงินค่ำจำ้งในระดบัปริญญำตรี 
  4. กำรจำ้งสูงกวำ่วฒิุ 
      4.1 ตอ้งมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2535 
      4.2 ตอ้งเป็นกำรจำ้งในต ำแหน่งท่ีมหำวิทยำลยัขำดแคลนและหำยำก ตำมท่ี อ.ก.ม.
มหำวิทยำลยัและ ก.บ.ม. ก ำหนด ไดแ้ก่ สำยวิชำกำร สำยสนบัสนุนวิชำกำร ตอ้งเป็นต ำแหน่งสำยวชิำชีพเฉพำะ
และต ำแหน่งท่ีมหำวิทยำลยัขำดแคลน คือ นิติกร นำยแพทย ์ทนัตแพทย ์พยำบำล บรรณำรักษ ์นกัวิชำกำรเงิน
และบญัชี นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ นกัเอกสำรสนเทศ และต ำแหน่งอ่ืน ท่ี ก.บ.ม. จะก ำหนดตำมควำมจ ำเป็น 
      4.3 กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้งสูงกวำ่วฒิุ ใหเ้พิ่มอยำ่งสูงไม่เกินปีละหน่ึงขั้น อยำ่งต ่ำส่ีปีต่อหน่ึง
ขั้น ตำมจ ำนวนปีท่ีมีประสบกำรณ์ หรือปฏิบติังำนในสำขำวิชำกำร หรือวิชำชีพอ่ืน ๆ ภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บวฒิุ
ชั้นสูงสุดแลว้ (วฒิุท่ีใชบ้รรจุ) 
       4.4 กรณีท่ีหน่วยงำนจำ้งเกินกวำ่วงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร ใหถ้วัจ่ำยวงเงินในกำรจำ้งได ้
แต่จะตอ้งไม่เกินวงเงินค่ำจำ้งท่ีไดรั้บจดัสรรต่อเดือนและไม่เกินจ ำนวนอตัรำท่ีไดรั้บจดัสรร โดยใหถ้วัจ่ำยวงเงิน
ไดต้ำมหลกัเกณฑก์ำรถวัจ่ำยวงเงิน 
      4.5 กำรถวัจ่ำยวงเงินค่ำจำ้ง 
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      กรณีท่ีหน่วยงำนใดประสงคจ์ะจำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยัสูงกวำ่วฒิุ/เทียบเคียงอตัรำเงินเดือน
ก่อนลำออกจำกรำชกำร/เทียบเคียงอตัรำค่ำจำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยั สงักดัมหำวิทยำลยัอ่ืนใหห้น่วยงำนจำ้งได้
ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรในอตัรำนั้น หำกไม่พอใหถ้วัจ่ำยวงเงินค่ำจำ้งได ้ดงัน้ี 
          (1) ใหถ้วัจ่ำยวงเงินค่ำจำ้งจำกอตัรำอ่ืนในปีงบประมำณเดียวกนักบัปีงบประมำณท่ีเร่ิมจำ้ง
พนกังำนมหำวิทยำลยัผูน้ั้น 
          (2) อตัรำท่ีจะน ำมำถวัจ่ำยวงเงินไดน้ั้น ตอ้งเป็นอตัรำท่ีมีอยูห่รือวำ่งอยูก่่อนวนัท่ีท่ีจะเร่ิม
จำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยัผูน้ั้น 
          (3) หำกวงเงินอตัรำอ่ืนท่ีน ำมำถวัจ่ำยไม่เพียงพอ หน่วยงำนอำจยบุอตัรำวำ่งลง เพื่อน ำเงิน
ของอตัรำดงักล่ำวไปพอกสมทบได ้
           (4) กรณีท่ีหน่วยงำนจำ้งเกินวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรในอตัรำนั้น และหน่วยงำนไม่มีวงเงิน
อตัรำอ่ืนมำถวัจ่ำย ใหห้น่วยงำนรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเกินตลอดไป จนกวำ่พนกังำนมหำวิทยำลยัผูน้ั้นจะ
พน้สภำพจำกกำรเป็นพนกังำนมหำวิทยำลยั 
          (5) กรณีท่ีมหำวิทยำลยัฯ มีค  ำสัง่จำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยัในอตัรำแรกบรรจุตำมวฒิุไป
แลว้ หำกหน่วยงำนประสงคเ์ปล่ียนแปลงกำรจำ้งเป็นกำรจำ้งสูงกวำ่วฒิุ/เทียบเคียงอตัรำเงินเดือนก่อนลำออกจำก
รำชกำร/เทียบเคียงอตัรำค่ำจำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยัสงักดัมหำวิทยำลยัอ่ืน ใหห้น่วยงำนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง
ไปยงัฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษยภ์ำยใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีลงนำมในค ำสัง่ 
          ทั้งน้ี กำรถวัจ่ำยวงเงินจะตอ้งเป็นกำรถวัจ่ำยวงเงินในปีงบประมำณเดียวกบัวนัเร่ิมจำ้ง
พนกังำนมหำวิทยำลยัผูน้ั้นดว้ย 
     2.3 การบริหารอตัราก าลงัลูกจ้างประจ า 
           ตำมหนงัสือส ำนกังำน ก.พ. ท่ี นร.1008/.ว.20 ลงวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2553 ก ำหนดให ้
ส่วนรำชกำรยบุเลิกอตัรำลูกจำ้งประจ ำท่ีเกษียณอำยรุำชกำรแลว้ และใหใ้ชว้ิธีกำรจำ้งเหมำบริกำรหรือกำรจำ้ง
พนกังำนเงินรำยไดท้ดแทน 
     2.4. การบริหารอตัราก าลงัพนักงานเงินรายได้ 
            มหำวิทยำลยัไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่กำรจำ้งลูกจำ้งของหน่วยงำนต่ำงๆ มีควำมหลำกหลำย ดงันั้น 
เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนบุคคลของลูกจำ้งหน่วยงำนมีระบบและมีหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดเป็นมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ีใช้
ร่วมกนั มหำวทิยำลยัจึงไดอ้อกระเบียบหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลของพนกังำนเงินรำยได ้
พ.ศ. 2552 โดยแบ่งพนกังำนเงินรำยไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประจ ำกบัประเภทชัว่ครำว ซ่ึงในแต่ละ
ประเภทแบ่งเป็น 2 สำย คือ สำยวิชำกำรกบัสำยสนบัสนุนวิชำกำร  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล
ของพนกังำนเงินรำยไดส่้วนใหญ่อนุโลมตำมกำรบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำน
มหำวิทยำลยัแลว้แต่กรณี ส ำหรับแนวทำงกำรบริหำรอตัรำก ำลงัพนกังำนเงินรำยได ้ก ำหนดไวด้งัน้ี 
  (1) ใหห้น่วยงำนจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัพนกังำนเงินรำยไดป้ระเภทประจ ำครำวละ 4 ปี 
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โดยตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
  (2) กรณีท่ีหน่วยงานประสงคจ์ะเพิ่มจ านวน หรือการปรับเปล่ียนแผนอตัราก าลงั ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัดว้ยเช่นกนั 
  (3)ใหห้น่วยงานรายงานจ านวนอตัราก าลงัทุกประเภทต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั
ทราบเป็นรายปี ตามแนวทางการบริหารอตัราก าลงัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  นอกจากแนวทางการบริหารอตัราก าลงัของบุคลากรทั้ง 4 ประเภทท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ 
มหาวิทยาลยัยงัมีระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจา้งอาจารยใ์นระบบคู่ขนาน พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจา้งอาจารยป์ระจ าตามสญัญา พ.ศ. 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการของหน่วยงาน ซ่ึงการจา้งบุคลากรทั้ง 2 ประเภทน้ี หน่วยงาน
จะตอ้งส่งเร่ืองขอก าหนดจ านวนกรอบอตัราก าลงัไปยงักองการเจา้หนา้ท่ี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพจิารณาอนุมติัก่อนด าเนินการสรรหา 
 

การสรรหาบุคลากร 
 กำรสรรหำ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเสำะแสวงหำบุคคลใหม้ำด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในหน่วยงำน 
โดยใชว้ิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรคดัเลือก ทดสอบ ประเมินตวับุคคลท่ีคน้หำมำเพื่อใหไ้ดบุ้คคลผูซ่ึ้งมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบติัในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง ทั้งน้ี กระบวนกำรสรรหำเป็น
กระบวนกำรท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคเ์ป็นไป
ตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีวำงไวไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
   1. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรบุคคลพนกังำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2549 
   2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรบุคคลส ำหรับพนกังำนเงินรำยได ้พ.ศ. 2552 
   3. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง กำรพิจำรณำคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์พ.ศ. 
2555 ลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2555 
 วธีิการคดัเลอืก มี 3 วธีิ 
   1. กำรสอบแข่งขนั 
   2. กำรสอบคดัเลือก 
   3. กำรคดัเลือก 
 การสรรหาบุคลากร แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1. พนกังำนมหำวิทยำลยั 
    2. พนกังำนเงินรำยได ้
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 1. ประเภทพนักงานมหาวทิยาลยั 
     1.1 สำยวิชำกำร มีวิธีกำรในกำรคดัเลือก 2 วิธี 
  (1) กำรสอบคดัเลือก 
  หน่วยงำนเจำ้ของอตัรำเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัท ำประกำศรับสมคัรตำมแบบตวัอยำ่งประกำศท่ี
มหำวิทยำลยัก ำหนด หน่วยงำนก ำหนดวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรคดัเลือกเป็น 2 ส่วน หรือมำกกวำ่ 2 ส่วนกไ็ด ้
เช่น กำรสอบขอ้เขียน กำรสมัภำษณ์ หรือกำรสอบสมัภำษณ์ กำรทดสอบสอน หรือกำรน ำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร และกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 
  ทั้งน้ี ส ำหรับกำรคดัเลือกเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ประเภทประจ ำ ตอ้งเขำ้รับกำรทดสอบทำง
จิตวิทยำ โดยน ำผลกำรทดสอบไปใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ สอบสมัภำษณ์ หรือใชใ้นกำรพจิำรณำก่อนประกำศ
ผลกำรคดัเลือก 
  (2) กำรคดัเลือก 
  ยืน่ควำมจ ำนงเพื่อสมคัรกบัหน่วยงำนโดยตรง หน่วยงำนด ำเนินกำรคดัเลือก โดยจะใช ้
วิธีกำรเช่นเดียวกบักำรสอบคดัเลือก 
  กำรสรรหำโดยกำรสอบคดัเลือกและกำรคดัเลือก เม่ือหน่วยงำนไดต้วับุคคลเสร็จแลว้ จะตอ้ง
ส่งเร่ืองใหง้ำนบริหำรงำนบุคคล กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำร คุณสมบติั หลกัฐำนต่ำง 
ๆ เพื่อจะไดเ้สนอขอ้มูลกำรจำ้งใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่กรองบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์
เพื่อพิจำรณำควำม เหมำะสมในกำรจำ้ง และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั (ก.บ.ม.) เพื่อพิจำรณำ
กำรจำ้งต่อไป 
     1.2 สำยสนบัสนุนวิชำกำร มีวิธีกำรคดัเลือก 3 วิธี 
  (1) กำรสอบแข่งขนั 

  วิธีกำรด ำเนินกำร/แนวทำง ผูด้  ำเนินกำร หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร 
1. สอบแข่งขนัแบบเปิดรับทัว่ไป 
 
 
 
 
     

1.กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี 
 
 
 
 
 
2.หน่วยงำน 

- สอบขอ้เขียน Aptitude Test หรือใชผ้ลสอบ 
  ภำค ก. ของ ก.พ. 
- ทดสอบขอ้เขียนวิชำเฉพำะต ำแหน่ง และ 
  หรือ ทดสอบกำรปฏิบติังำน 
- สอบสัมภำษณ์ 
- เกณฑก์ำรผำ่น 
- ขออนุมติัจำกมหำวิทยำลยัโดยใช ้หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเดียวกนั  
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  (2) กำรสอบคดัเลือก 
วิธีกำรด ำเนินกำร/แนวทำง ผูด้  ำเนินกำร หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร 

1. กำรคดัเลือกแบบเปิดรับจำก   
    พนกังำนเงินรำยไดข้อง   
    มหำวิทยำลยั 
 
 
 
2. กำรคดัเลือกต ำแหน่งในสำขำ 
    วิชำชีพและในระดบัคุณวฒิุ 
    ขำดแคลน 

1.กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี 
 
 
 
2.หน่วยงำน 
 
งำนบริหำรงำนบุคคล 
หรือ หน่วยงำน 

- ทดสอบขอ้เขียนวิชำเฉพำะต ำแหน่งและ 
  หรือทดสอบกำรปฏิบติังำน 
- สอบสัมภำษณ์ 
-  เกณฑก์ำรผำ่น 
- ขออนุมติัจำกมหำวิทยำลยัโดยใช ้หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเดียวกนั 
- ก ำหนดวิธีกำรตำมท่ีเห็นเหมำะสม เป็นธรรม 
  และโปร่งใส 
- สอบสัมภำษณ์ 
- เกณฑก์ำรผำ่น 

  (3) กำรคดัเลือก 
        กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีมีบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลยัแจง้ควำมประสงคท่ี์จะยำ้ยไปด ำรงต ำแหน่ง
ท่ีวำ่งอยูใ่นหน่วยงำนท่ีตนเองสงักดัอยูห่รือยำ้ยจำกตน้สงักดัเดิมมำปฏิบติังำนกบัหน่วยงำนท่ีมีอตัรำวำ่ง 
หน่วยงำนท่ีมีอตัรำวำ่งอำจใชว้ิธีกำรคดัเลือก โดยกำรตั้งกรรมกำรข้ึนมำเพื่อด ำเนินกำรคดัเลือก โดยใชว้ิธีสอบ
สมัภำษณ์ หรือสอบขอ้เขียนดว้ยกส็ำมำรถกระท ำได ้
 2. ประเภทพนักงานเงินรายได้ 
     2.1 สำยวิชำกำร 
  กำรด ำเนินกำรคดัเลือกใหใ้ชว้ิธีกำรสรรหำเช่นเดียวกบัพนกังำนมหำวทิยำลยั สำยวิชำกำร โดย
อนุโลมตำมระเบียบของพนกังำนมหำวิทยำลยั 
     2.2 สำยสนบัสนุนวิชำกำร  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  (1) ประเภทประจ ำ ใหใ้ชว้ิธีกำรสรรหำเช่นเดียวกบักำรสรรหำพนกังำนมหำวิทยำลยั เวน้แต่
กำรสรรหำพนกังำนเงินรำยได ้วฒิุต ่ำกวำ่ระดบัปริญญำตรีใหย้กเวน้กำรทดสอบดำ้นควำมสำมำรถในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และสรุปเหตุผล (Aptitude Test) 
  (2) ประเภทชัว่ครำว ใหใ้ชว้ธีิกำรสรรหำตำมท่ีมหำวิทยำลยัหรือตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนดโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนกรณีของพนกังำนเงินรำยได ้หน่วยงำนเจำ้ของอตัรำสำมำรถ
ด ำเนินกำรสรรหำไดเ้องโดยเป็นอ ำนำจของหวัหนำ้หน่วยงำน ยกเวน้ในส่วนของส ำนกังำนอธิกำรบดี งำน
บริหำรงำนบุคคลกองกำรเจำ้หนำ้ท่ี จะเป็นผูด้  ำเนินกำรสรรหำให้ ยกเวน้บำงหน่วยงำน เช่น ศูนยพ์ทัยำ หรือศูนย์
ล ำปำงอำจเสนอขอมหำวิทยำลยัเป็นผูด้  ำเนินกำรเองไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
    กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน หมำยถึง กำรวดัเพื่อให้ทรำบวำ่ ผลกำรปฏิบติังำนของ 
ผูป้ฏิบติังำนแต่ละคนนั้นไดผ้ลเป็นประกำรใด แลว้น ำเอำผลท่ีวดัไดน้ั้นมำประเมินค่ำวำ่มีค่ำเป็นอยำ่งไร 
โดยน ำค่ำท่ีไดม้ำเทียบกบัคะแนนท่ีก ำหนดไว ้เพื่อใชส้ ำหรับกำรประเมินกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ  
              กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
  1. พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
  2. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินทดลองปฏิบติัหนำ้ท่ี 
และกำรประเมินเพื่อต่อสญัญำจำ้งพนกังำนมหำวิทยำลยั 
  3. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินประสิทธิภำพกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนมหำวิทยำลยั เพื่อปรับค่ำจำ้งใหสู้งข้ึน 
  4. ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรพล
เรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 
  5. ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขกำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำร 
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 
             ประเภทของการประเมิน 
  1. กำรประเมินทดลองปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 
  2. กำรประเมินเพื่อต่อสญัญำจำ้ง 
  3. กำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน (Trainee) 
  4. กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรเพื่อเล่ือนเงินเดือน 
 

 1. การประเมินทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ 
     เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนในช่วงแรกของกำรบรรจุเขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงถือเป็นมำตรกำรอยำ่ง
หน่ึงในกำรวดัควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมประพฤติ วำ่เหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร ต่อไปหรือไม่ ซ่ึง
กำรประเมินหน่วยงำนจะเป็นผูป้ระเมิน 
     1.1 เกณฑก์ำรพิจำรณำ 
           สายวชิาการ พิจำรณำจำก 
           (1) คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง โดยเนน้กำรสอน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
           (2) คุณลกัษณะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
           (3) ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
           สายสนับสนุนวชิาการ พิจำรณำจำก 
           (1) คุณลกัษณะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ไดแ้ก่ ควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี 
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           (2) ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
           (3) คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น ควำมประพฤติ กำรรักษำวินยั 
     1.2 ระยะเวลำกำรประเมินทดลองปฏิบติัหนำ้ท่ี 
            สายวชิาการ แบ่งเป็น 2 คร้ัง 
            คร้ังท่ี 1  ระหวำ่ง 4 - 6 เดือนแรกของปฏิบติังำน 
            คร้ังท่ี 2  ระหวำ่ง 10 - 12 เดือนของกำรปฏิบติังำน โดยจะตอ้งมีเวลำสอนมำไม่นอ้ยกวำ่ 
1 ภำคกำรศึกษำ 
           โดยมีระยะเวลำประเมินทั้งสองคร้ังรวมกนัไม่เกิน 1 ปี หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งขยำยเวลำให้
หน่วยงำนยืน่ขอขยำยเวลำล่วงหนำ้ก่อนครบ 1 ปี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั (ก.บ.ม.) เพื่อ
พิจำรณำอนุมติัเป็นกำรเฉพำะรำย 
            สายสนับสนุนวชิาการ แบ่งเป็น 2 คร้ัง 
            คร้ังท่ี 1  ระหวำ่ง 2 - 3 เดือนแรกของกำรปฏิบติังำน 
            คร้ังท่ี 2  ระหวำ่ง 4 - 6 เดือนของกำรปฏิบติังำน 
             โดยมีระยะเวลำประเมินทั้งสองคร้ังรวมกันไม่เกิน 6 เดือน หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถ
ประเมินไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนด ให้หน่วยงำนเสนอขอขยำยระยะเวลำพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น โดย ยื่นต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั (ก.บ.ม.) ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำประเมินเป็นกำรเฉพำะรำย 
           เม่ือประเมินพนกังำนมหำวิทยำลยั เสร็จเรียบร้อยแลว้ใหห้น่วยงำนแจง้ผลใหผู้ข้อรับกำรประเมิน
ทรำบ ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีประเมิน และเม่ือผลกำรประเมินผำ่นใหส่้งผลกำรประเมินใหง้ำนบริหำรงำน
บุคคลเพื่อเสนอผูมี้อ  ำนำจสัง่บรรจุต่อไป หำกผลกำรประเมินต ่ำกวำ่เกณฑไ์ม่สมควรจำ้งใหห้น่วยงำนเสนอเร่ือง
มำยงังำนบริหำรงำนบุคคล เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั (ก.บ.ม.) พิจำรณำต่อไป 
 

  2. การประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 
       เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระหวำ่งช่วงระยะเวลำท่ีไดท้  ำสญัญำจำ้งงำนในแต่ละช่วง เพื่อ
ประเมินควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติังำนในช่วงระยะเวลำของสญัญำจำ้งถดัไป โดยประเมินตำมเกณฑท่ี์
มหำวิทยำลยัก ำหนด ดงัน้ี 
     2.1 เกณฑก์ำรพิจำรณำ 
            สายวชิาการ พิจำรณำจำก 
            (1) คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด 
           (2) จะตอ้งมีคุณลกัษณะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ไดแ้ก่ มีควำมรับผดิชอบ มีคุณธรรม และควำม
ประพฤติเหมำะสม 
            (3) จะตอ้งมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งนอ้ย 3 ดำ้น คือ กำรสอน วชิำกำร และ 
ใหค้  ำปรึกษำ 
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            สายสนับสนุนวชิาการ พิจำรณำจำก 
           (1) คุณลกัษณะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
           (2) ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
           (3) คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 2.2 ระยะเวลำของสญัญำจำ้ง 
            (1) ระยะแรก มีก ำหนดเวลำ 2 ปี 
            (2) ระยะท่ีสอง  มีก ำหนดเวลำ 3 ปี 
            (3) ระยะท่ีสำม  มีก ำหนดเวลำ 5 ปี 
            (4) ระยะท่ีส่ี  ใหอ้ยูป่ฏิบติังำนจนเกษียณอำย ุ
            ส ำหรับพนกังำนสำยวชิำกำร กำรต่อสญัญำระยะท่ีส่ีจะด ำเนินกำรไดต่้อเม่ือพนกังำนผูน้ั้นมี
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรไม่ต ่ำกวำ่รองศำสตรำจำรย ์ในกรณีท่ีพนกังำนมหำวิทยำลยัมีต ำแหน่งต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนดไว ้
ใหต่้ออำยสุญัญำจำ้งปฏิบติังำนอีกคร้ังละหำ้ปี 
           ในกรณีท่ีหน่วยงำนขอก ำหนดช่วงระยะเวลำของอำยสุญัญำจำ้งต่ำงไปจำกท่ีก ำหนดไว ้
ใหห้น่วยงำนเสนอ ก.บ.ม. ใหค้วำมเห็นชอบต่อไป 
           ในกำรท ำสญัญำจำ้งใหร้ะบุวนัต่อสญัญำใหต่้อเน่ืองกนัทุกสญัญำ โดยนบัระยะเวลำกำรจำ้ง 
ใหน้บัอำยกุำรท ำงำนต่อเน่ืองกนั 
     ขั้นตอนและวิธีการ 
     (1) ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำจำ้งตำมสญัญำไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน ใหห้น่วยงำนแจง้เกณฑ ์
ใหพ้นกังำนมหำวิทยำลยัท่ีจะต่อสญัญำทรำบ และหำกพนกังำนประสงคจ์ะต่อสญัญำใหย้ืน่ขอรับกำรประเมิน
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 4 เดือน ก่อนครบก ำหนดอำยสุญัญำ ตำมแบบท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 
     (2) หน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตำมองคป์ระกอบของเกณฑท่ี์ก ำหนด 
     (3) แจง้ผลกำรประเมินใหผู้รั้บกำรประเมินทรำบ ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีกำรประเมิน 
เสร็จส้ิน หำกผลกำรประเมินต ่ำกวำ่เกณฑแ์ละไม่ประสงคจ์ำ้งต่อ ใหเ้สนอไปยงัมหำวทิยำลยัเพื่อเสนอ ก.บ.ม. 
พิจำรณำ 
     (4) กรณีของผูข้อรับกำรประเมินเพื่อต่อสญัญำจำ้งอยูร่ะหวำ่งลำศึกษำ ใหป้ระเมินโดย 
พิจำรณำจำกผลกำรศึกษำ และจำกควำมประพฤติระหวำ่งกำรลำศึกษำ 
     (5) กำรผำ่นกำรประเมินใหเ้ป็นไปตำมเกณฑก์ำรประเมินท่ีมหำวิทยำลยัประกำศฯ ไว ้
     (6) กรณีท่ีผลกำรประเมินผำ่นเกณฑ ์ใหห้น่วยงำนรำยงำนผลกำรประเมินไปยงังำนทะเบียน
ประวติั กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี เพื่อจะไดเ้สนอผูมี้อ  ำนำจสัง่จำ้งต่อไป 
 

 3. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน (Trainee) 
       เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนมหำวิทยำลยั ทั้งสำยวิชำกำร และ 
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สำยสนบัสนุนวิชำกำร ตำมผลกำรปฏิบติังำนเพื่อปรับค่ำจำ้งใหสู้งข้ึนซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจและกระตุน้ใหพ้นกังำน
มหำวิทยำลยัมีก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน 
     3.1 คุณสมบติั 
           (1) ปฏิบติังำนแรกบรรจุดว้ยวฒิุปริญญำตรีหรือปริญญำโท มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี (ไม่รวมลำ
ศึกษำ/ฝึกอบรม) 
           (2) ไดรั้บค่ำจำ้งยงัไม่ถึงขั้นท่ีสำมตำมบญัชีค่ำจำ้ง 
           (3) นบัแต่บรรจุมำตอ้งไม่เคยขอรับกำรประเมินฯ 
           (4) ไดรั้บกำรต่อสญัญำจำ้งระยะท่ี 2 แลว้ 
     3.2 ขั้นตอนและวิธีกำร 
           (1) พนกังำนมหำวิทยำลยัยืน่แบบประเมินตำมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนดต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
           (2) หน่วยงำนแต่งตั้งกรรมกำรประเมิน 
           (3) กรณีผำ่นกำรประเมิน ส่งเร่ืองใหง้ำนบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำร 
           (4) กรณีท่ีไม่ผำ่นกำรประเมิน จะขอรับกำรประเมินคร้ังต่อไปตอ้งมีระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน 
นบัแต่วนัท่ียืน่ขอคร้ังก่อน 
 

     ประเด็นที่ควรพจิารณา 
     1. มหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดเกณฑก์รณีท่ีหน่วยงำนไดรั้บเร่ืองกำรขอรับกำรประเมินแลว้ 
ไม่ด ำเนินกำรประเมินใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 60 วนั หน่วยงำนจะตอ้งช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและด ำเนินกำร 
ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 90 วนั หำกไม่ด ำเนินกำรภำยใน 90 วนั ถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรน ำมำพิจำรณำประกอบ 
กำรเล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบควำมดีของผูบ้ริหำรหน่วยงำน 
     2. ผูบ้งัคบับญัชำไม่ควรเกบ็เร่ืองไว ้เพรำะนอกจำกมีบทลงโทษแลว้ หน่วยงำนอำจตอ้งกนัเงิน
ยอ้นหลงัส ำหรับกำรเล่ือนค่ำจำ้ง และหำกไม่ไดก้นัเงินกจ็ะมีผลต่อกำรแต่งตั้งพนกังำนมหำวิทยำลยั เพรำะ
มหำวิทยำลยัจะแต่งตั้งโดยใหมี้ผลแต่งตั้งในตน้ปีงบประมำณถดัไป 
 4. การประเมินผลการปฏิบตัิราชการเพือ่เลือ่นเงินเดือนข้าราชการ 
     เป็นกำรประเมิน ผลสมัฤทธ์ิของงำน  สมรรถนะและพฤติกรรมท่ี แสดงออกในกำรปฏิบติัรำชกำร 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ตกลงระหวำ่งผูป้ระเมินกบัผูถู้กประเมิน เพื่อน ำผลมำใชป้ระกอบกำรพจิำรณำกำรเล่ือน
เงินเดือน 
     4.1 รอบกำรประเมิน 
           รอบท่ี 1  ระหวำ่งวนัท่ี 1 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 31 มีนำคมของปีถดัไป เพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 
เมษำยน 
           รอบท่ี 2  ระหวำ่งวนัท่ี 1 เมษำยน ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน เพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 
     4.2 องคป์ระกอบและสดัส่วนกำรประเมิน 
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           (1) ผลสมัฤทธ์ิของงำน ร้อยละ 70 ใหป้ระเมินจำกผลงำน และคุณภำพงำน 
           (2) พฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำรหรือสมรรถนะ ร้อยละ 20 ใหป้ระเมินจำกสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะในกำรเป็นมืออำชีพ และ สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
           (3) องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 ใหป้ระเมินจำก ขอ้มูลกำรลำ กำรมำสำย พฤติกรรมกำรมำ
ท ำงำน กำรรักษำวินยั กำรปฏิบติัตน และควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบติังำน 
      4.3 ขั้นตอนและวิธีกำร 
              (1) ประกำศแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของมหำวิทยำลยั และของ
หน่วยงำนใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนไดท้รำบก่อนกำรประเมิน 
        (2) ผูบ้งัคบับญัชำ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ จดัท ำขอ้ตกลงในแบบมอบหมำยงำนร่วมกนั 
(ตำมแบบท่ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ก ำหนด) 
  (3) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ 1 และขอ้ 2 
  (4) ใหน้ ำผลคะแนนกำรประเมินมำจดักลุ่มตำมผลคะแนน กรณีผลคะแนนต ่ำกวำ่ 
ร้อยละ 60 ไม่ใหเ้ล่ือนเงินเดือน 
   (5) ประกำศรำยช่ือผูมี้ผลคะแนนระดบัดีเด่น/ดีมำก ในท่ีเปิดเผย 
   (6) ส่งหลกัเกณฑแ์ละผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรกลัน่กรองฯ ของมหำวิทยำลยั 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
    (7) แจง้ผลกำรประเมินใหแ้ต่ละบุคคลทรำบ พร้อมลงนำมรับทรำบผล และเปิดโอกำสใหผู้ถู้ก
ประเมินเขำ้ปรึกษำหำรือกบัผูบ้งัคบับญัชำเก่ียวกบัผลกำรประเมินไดด้ว้ย 
    (8) แจง้ผลกำรเล่ือนเงินเดือนร้อยละ และเงินท่ีไดเ้ล่ือนใหแ้ต่ละคนทรำบหลงัจำกท่ี 
อธิกำรบดีลงนำมในค ำสัง่แลว้ 
    (9) กรณีท่ีไม่เล่ือนเงินเดือนใหแ้ก่ผูใ้ด ตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้น้ั้นทรำบ และเปิดโอกำสให ้
ผูถู้กประเมินเขำ้พบเพื่อฟังค ำช้ีแจง   
 

การด าเนินการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยท่ีตวับ่งช้ีคุณภำพภำยใน ก ำหนดใหม้หำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ และหน่วยงำนภำยใน ตอ้งมี
กำรจดักำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบนัแห่งกำรเรียนรู้ และเป็นสถำบนัท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูงสุด และได้
ก ำหนดขั้นตอนกำรจดักำรควำมรู้ ดงัน้ี 
  1. การระบุความรู้ โดยใหร้ะบุควำมรู้ท่ีทุกคนในหน่วยงำนตอ้งรู้ เพื่อใหห้น่วยงำนมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูงสุดในแต่ละพนัธกิจ โดยระบุเป็นหวัขอ้ควำมรู้ ตวัอยำ่งเช่น ควำมรู้ท่ีเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในภำรกิจกำรเรียนกำรสอน ไดแ้ก่ เทคนิคกำรสอน กำรวดัและประเมินผล กำรสอน



 61 

โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง เป็นตน้ แลว้น ำควำมรู้ท่ีระบุทั้งหมดมำคดัเลือกควำมรู้ท่ีมีควำมจ ำเป็นสูงสุดท่ี
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัมำจดักำรก่อน 
  2. รวบรวมองค์ความรู้ ภำยใตห้วัขอ้ควำมรู้ท่ีคดัเลือกมำแลว้ ทั้งองคค์วำมรู้ท่ีกระจดักระจำยอยู่
ในตวับุคคล (ท่ีมีประสบกำรณ์ตรงในหวัขอ้ควำมรู้นั้น ๆ หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นผูรู้้) หรือเอกสำร 
มำพฒันำใหเ้ป็นระบบ (เป็นหมวดหมู่ ชดัเจน กะทดัรัด เขำ้ใจไดง่้ำย) และเผยแพร่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดักำร
ใหทุ้กคนเขำ้ถึงไดง่้ำย โดยใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ กรณีควำมรู้ท่ีกระจดักระจำยอยูใ่นตวับุคคล สำมำรถ
รวบรวมโดยจดัใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหวำ่งกนั คน้หำควำมรู้ท่ีดีท่ีสุด (ท่ีเป็นเคลด็ลบั หรือนวตักรรม) 
บนัทึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่อยำ่งกวำ้งขวำงผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ 
  3. การเผยแพร่ความรู้ น ำควำมรู้ท่ีเผยแพร่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแลว้ มำปรับใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนจริง มีกำรติดตำมผลกำรใชค้วำมรู้และปรับปรุงควำมรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ รวมถึงกำรสร้ำงบรรยำกำศ
ใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนตระหนกัถึงคุณค่ำของกำรพฒันำตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ และสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภำยในหน่วยงำน 
  ทั้งน้ี ขั้นตอนกำรจดักำรควำมรู้ขำ้งตน้น้ีใหด้ ำเนินกำรต่อเน่ืองไปโดยไม่รู้จบ 
 

การพฒันาบุคลากร  
 1. หลกัการพฒันาบุคลากร 
       กำรพฒันำบุคลำกรใหเ้กิดควำมเช่ียวชำญ สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผลอนัจะส่งผลให้
องคก์รมีประสิทธิภำพสูงพร้อมรับกำรขยำยตวัและกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต จึงกล่ำวไดว้ำ่กำรพฒันำบุคลำกร
เป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมคุม้ค่ำและยัง่ยนืท่ีสุดเพรำะควำมส ำเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถ และจริยธรรม 
ของบุคลำกรท่ีสำมำรถน ำพำองคก์ำรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยได ้หรือจะ
กล่ำวรวมๆ กนัคือท ำกำรพฒันำใหบุ้คลำกรขององคก์รมีคุณภำพมีคุณลกัษณะเหมำะสมกบัสมรรถนะของ
องคก์ำร ซ่ึงมหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดสมรรถนะ (Competency) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) สมรรถนะมืออำชีพ (Professional Competency) และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งงำน 
(Functional Competency) 
       กำรพฒันำบุคลำกรเป็นส่ิงส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีมหำวิทยำลยัและหน่วยงำนควรมีนโยบำยท่ี
ชดัเจนในกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำบุคลำกรทั้งในระยะยำว ระยะสั้นและรำยบุคคลอยำ่งเป็นระบบและเช่ือมโยง
แผนระหว่ำงมหำวิทยำลยั หน่วยงำน ระดบับุคคล  สนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินตำมแผนอย่ำงต่อเน่ืองจะท ำให้มี
เคร่ืองมือส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำบุคลำกรของมหำวิทยำลยัทุกต ำแหน่งงำนในทุกระดบั 
       ดงันั้น มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนควรมีกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรเพื่อใหบุ้คลำกรเป็นทั้งคนเก่ง 
คนดี มีสมรรถนะท่ีเหมำะสม มีควำมเช่ียวชำญและเป็นมืออำชีพในกำรท ำงำนและกำรบริหำร มีควำมกำ้วหนำ้
ตำมสำยงำน ตำมเจตนำรมณ์ของมหำวิทยำลยัท่ีตอ้งกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลยัพร้อมปฏิบติังำนอยำ่งสุด
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ควำมสำมำรถ  มีควำมเป็นมืออำชีพในกำรปฏิบติังำนหรือกำรบริหำรงำนท่ีมีควำมชดัเจนเร่ืองของผลท่ีตอ้งกำร
ใหเ้กิดข้ึนจำกกำรท ำงำน สำมำรถบรรลุผลตำมท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสิทธิภำพ ภำยใตภ้ำวกำรณ์ปกติ ภำวะกำรณ์
ท่ีมีขอ้จ ำกดั เพื่อสอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วตำมสถำนกำรณ์ 
 

 2. ประเภทของแผนพฒันาบุคลากร 
      กำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรของมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือ 
      2.1 แผนพฒันำระยะยำว  (แผนพฒันำระยะ  3-5 ปี) 
            แผนพฒันำบุคลำกรท่ีมีลกัษณะเป็นแผนรวม (Corporate Plan) ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ของมหำวิทยำลยัและมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำบุคลำกรและฝึกอบรมในระดบัองคก์รท่ีชดัเจนเพื่อ
สนบัสนุนแผนยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั และพฒันำใหบุ้คลำกรมีสมรรถนะต่ำง ๆ โดยระบุประเภทของกำร
พฒันำออกเป็นดำ้นต่ำง  ๆ  และก ำหนดแผนกำรพฒันำบุคลำกรระดบัองคก์รและใหห้น่วยงำนน ำไปเป็นแนว
ทำงกำรพฒันำบุคลำกรใหบ้รรลุตำมพนัธกิจต่อไป ซ่ึงในส่วนของมหำวิทยำลยัสำมำรถศึกษำไดท่ี้ 
http//www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/menuplan.html 
     2.2 แผนพฒันำระยะสั้น (แผนพฒันำประจ ำปี) 
            กำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมในกำรพฒันำบุคลำกรรำยปีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนระยะยำว โดย 
ในแต่ละปีไดน้ ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำบุคลำกรท่ีผำ่นมำพร้อมทั้งปัญหำ ขอ้จ ำกดั และแนวทำงแกไ้ข 
มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนพฒันำบุคลำกรใหส้ำมำรถพฒันำบุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดหรือ
เป้ำหมำย 
     2.3 แผนพฒันำรำยบุคคล หรือรำยต ำแหน่ง 
           แผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคลหรือรำยต ำแหน่งท่ีก ำหนดเป็นกรอบหรือแนวทำงท่ีจะส่งเสริมให้
บุคลำกรในองคก์ำรสำมำรถปฏิบติังำนไดบ้รรลุเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนโดยกำรเสริมจุดแขง็และพฒันำ
จุดอ่อนของบุคลำกรแต่ละคนหรือแต่ละต ำแหน่ง และส่วนน้ีถือเป็นแผนปฏิบติักำร (Action Plan) ใน
รำยละเอียดท่ีเช่ือมโยงหรือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรหรือเป้ำหมำยของมหำวิทยำลยัและของหน่วยงำน ทั้งน้ี
ควรเปิดกวำ้งใหมี้ควำมเห็นร่วมระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำท่ีจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรร่วมกนัและ
เป็นมิตรต่อกนัในกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลหรือรำยต ำแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัภำรกิจท่ีหน่วยงำนตอ้งกำร  
 

 3. การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
      3.1 ระดบัมหำวิทยำลยั เป็นกำรพฒันำบุคลำกรของทั้งมหำวิทยำลยัในภำพรวมตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั ท่ีมหำวิทยำลยัตอ้งให้บุคลำกรมีคุณลกัษณะหรือสมรรถนะ ท่ีมหำวิทยำลยัตอ้งกำรโดยกำรจดั
โครงกำรท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม และทุกลกัษณะงำน  เช่นกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ กำรปฐมนิเทศอำจำรยใ์หม่ 
หรือวิธีกำรอ่ืนใดตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีหลกัสูตรท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัภำรกิจและสถำนกำรณ์ดว้ย เป็นตน้ 
เพื่อสนบัสนุนบุคลำกรใหส้ำมำรถท ำงำนใหม้หำวิทยำลยับรรลุ เป้ำหมำยในภำพรวม 
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      3.2 ระดบัหน่วยงำน แบ่งเป็น 2  ลกัษณะ 
  (1) แผนพฒันำบุคลำกรของหน่วยงำน หน่วยงำนควรจดัท ำข้ึนเพื่อพฒันำบุคลำกรของ
หน่วยงำนตำมนโยบำยท่ีจ ำเป็นของหน่วยงำน และผลกำรประเมินสมรรถนะ เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยงำนมี
คุณลกัษณะ หรือสมรรถนะท่ีหน่วยงำนตอ้งกำรเป็นกำรเฉพำะ ใหส้ำมำรถผลกัดนัหรือท ำงำนอยำ่งมืออำชีพเพื่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำย วิสัยทศัน์ของหน่วยงำน ลกัษณะและทิศทำงท่ีเสริมกนักบัแผนกำรพฒันำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั 
  (2) แผนพฒันำระดับบุคคล เป็นกำรพฒันำบุคลำกรเป็นรำยบุคคลเพื่อเสริมจุดเด่น พฒันำ
จุดอ่อนจำกกำรประเมินตนเอง หรือจำกผลกำรประเมินในระบบต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำร
ประเมินสมรรถนะเป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริหำรหน่วยงำนตอ้งมีควำมมุ่งมัน่เพื่อผลกัดนั ส่งเสริม สนับสนุน และ
ติดตำมให้บุคลำกรของหน่วยงำนทุกระดับและทุกคนได้รับกำรพฒันำ โดยกำรจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร
รำยบุคคลเป็นรำยปีในลกัษณะกำรหำรือร่วมกนัระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้ญัชำ ซ่ึงจะท ำใหบุ้คลำกรมีกำร
พฒันำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน และควำมจ ำเป็นของต ำแหน่ง  
  ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัควรมีกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรท่ีเป็นแผนระยะยำว แผน 
ประจ ำปี โดยน ำแผนของมหำวิทยำลยัไปพิจำรณำดว้ยเพื่อให้สอดคลอ้งและมีทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้กำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคลประจ ำทุกต ำแหน่ง   
 

สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ 
    สวสัดิกำรถือเป็นปัจจยัส ำคญัอยำ่งหน่ึงท่ีจะท ำใหบุ้คลำกรมีขวญัและก ำลงัใจ รวมทั้งสำมำรถ
ยกระดบัมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตของบุคลำกรโดยรวมไปถึงครอบครัว ซ่ึงหน่วยงำนรำชกำรแต่ละแห่งจะ
สนบัสนุน จดัหำใหบุ้คลำกรของตน สวสัดิกำรและประโยชน์เก้ือกลูดงักล่ำวมีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
  1. พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือนเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2539 
  2. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรลำของขำ้รำชกำร พ.ศ. 2555 
  3. ประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีกำร อ ำนำจพิจำรณำอนุญำตกำรลำ และกำร
ไดรั้บค่ำจำ้งระหวำ่งลำ ของพนกังำนมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2549 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2552 
 

 1. สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน 
     แบ่งเป็นสวสัดิกำรตั้งแต่เร่ิมเขำ้ปฏิบติังำนจนกระทัง่เกษียณอำย ุมี 7 ประเภท ดงัน้ี 
     (1) สวสัดิกำรเก่ียวกบัสุขภำพอนำมยั ไดแ้ก่ สวสัดิกำรเยีย่มผูเ้จบ็ป่วย และ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
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     (2) สวสัดิกำรเก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยั ไดแ้ก่  โครงกำรสวสัดิกำรเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั (มหำวิทยำลยัจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือค่ำดอกเบ้ียต่อเดือน) และกำรออกหนงัสือผำ่นสิทธิเพื่อใหธ้นำคำรอำคำรสงเครำะห์และธนำคำร 
ออมสินอ ำนวยสินเช่ือในอตัรำดอกเบ้ียต ่ำกวำ่ลูกคำ้ทัว่ไป 
     (3) สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ไดแ้ก่ เงินทุนอุดหนุนกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร 
ลูกจำ้งและโครงกำรสวสัดิกำรค่ำยกลำงวนั (Day Camp) ส ำหรับบุตรบุคลำกรของมหำวิทยำลยั 
     (4) สวสัดิกำรเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในชีวิตและสุขภำพ ไดแ้ก่ กำรประกนัชีวิตและอุบติัเหตุส่วน
บุคคล (กลุ่ม) ส ำหรับบุคลำกร กำรประกนัชีวิต อุบติัเหตุ และสุขภำพ(กลุ่ม)  ส ำหรับพนกังำนมหำวิทยำลยั และ
บุคคลในครอบครัว 
     (5) สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรช่วยเหลือค่ำท ำศพ ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ ค่ำพวงหรีด เงินทดแทน
ขำ้รำชกำรเน่ืองจำกกำรเสียชีวิตหรือไดรั้บอนัตรำยแก่ร่ำงกำยและจิตใจ และกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อน
ครู (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) 
     (6) สวสัดิกำรสงเครำะห์บุคลำกร ไดแ้ก่  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ  เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิติั 
เช่น อุทกภยั วำตภยั และอคัคีภยั และ เงินช่วยเหลือค่ำหน่วยกิตในกำรศึกษำต่อระดบัปริญญำโท (ภำคค ่ำ) 
     (7) สวสัดิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และกองทุนประกนัสงัคม 
 

 2. สวัสดิการทีไ่ม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลาต่าง ๆ 
     2.1 การลา 
  สิทธิกำรลำของขำ้รำชกำรเป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรลำ กฎหมำยอ่ืน ๆ 
และตำมมติคณะรัฐมนตรี 
  สิทธิกำรลำของพนักงำนมหำวิทยำลยัเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร อ ำนำจพิจำรณำอนุญำตกำรลำ และกำรไดรั้บค่ำจำ้งระหวำ่งลำของพนกังำนมหำวิทยำลยั 
  สิทธิกำรลำของพนักงำนเงินรำยไดเ้ป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ว่ำดว้ยกำร
บริหำรบุคคลส ำหรับพนกังำนเงินรำยได ้
     2.2 ประเภทการลา แบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี ้
  (1) กำรลำป่วย 
  (2) กำรลำกิจส่วนตวั 
  (3) กำรลำพกัผอ่น 
  (4) กำรลำคลอดบุตร 
  (5) กำรลำไปช่วยเหลือภริยำท่ีคลอดบุตร 
  (6) กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮจัย ์
  (8) กำรลำเขำ้รับกำรตรวจเลือกหรือเขำ้รับกำรเตรียมพล 
  (9) กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบติักำรวิจยั หรือดูงำน 
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  (10) กำรลำไปปฏิบติังำนในองคก์ำรระหวำ่งประเทศ 
  (11) กำรลำติดตำมคู่สมรส 
  (12) กำรลำไปฟ้ืนฟสูมรรถภำพดำ้นอำชีพ 
 

 3. อ านาจการอนุญาตการลาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
        ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งอนุญำตกำรลำก่อนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำจึงจะหยดุไดแ้ละอ ำนำจอนุญำตกำรลำ
ปรำกฏตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 

มอี านาจพจิาณาหรืออนุญาต 

ประเภทการลา 
วนัอนุญาต 
คร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลา
พกัผ่อน 

ลาคลอด
บุตร 

ลาไป
ช่วยเหลื
อภริยาที่
คลอด
บุตร 

ลา
อุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบ
พธีิฮัจย์ 

ลาเข้ารับ
การตรวจ
เลอืกหรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ด้านอาชีพ 

ลาป่วย ลากจิส่วนตัว 

รัฐมนตรีเจำ้สงักดั  
ตำมท่ี
เห็นสมควร 

 
ตำมท่ี
เห็นสมควร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 
เดือน) 
 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

 
ตำมท่ี
เห็นสมควร 

 
ตำมท่ี
เห็นสมควร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 
เดือน) 
 

อธิกำรบดี  
(๑๒๐ วนั) 

 
(๔๕ วนั) 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
(๖ เดือน) 

คณบดี หรือหวัหนำ้
หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน
ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ

คณะ  ผูอ้  ำนวยกำรกอง/
หวัหนำ้กอง เลขำนุกำรคณะ 
หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ี
เรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำกอง 

 
(๖๐ วนั) 

 
(๓๐ วนั) 

 
 

 
(๙๐ วนั) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

หวัหนำ้ภำควชิำ หรือหวัหนำ้
หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน
ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำภำควชิำ 

 
(๔๐ วนั) 

 
(๒๐ วนั) 

   - 
 

-  - - 
 

หวัหนำ้ฝ่ำย หรือหวัหนำ้
หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน
ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำฝ่ำย  

 
(๓๐ วนั) 

 
(๑๕ วนั) 

- - - 
 

- - - 
 

หมายเหตุ :     หมำยถึง  มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำประเภทนั้น 
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 4. การจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างในระหว่างลาของบุคลากร 
     กำรลำบำงประเภทไม่สำมำรถจ่ำยเงินเดือนค่ำจำ้ง ดงันั้น ผูบ้ริหำรตอ้งก ำกบัดูแลกำรจ่ำยเงินเงินเดือน
ภำยใตต้ำรำงน้ี 

ประเภท 
การลา 

 
ประเภท 
บุคลากร 

ลาป่วย ลากจิส่วนตัว 
 

ลาพกัผ่อน ลา
คลอด
บุตร 

ลาไป
ช่วยเหลอื
ภริยาที่
คลอดบุตร 

ลาอุปสมบท
หรือลาไป
ประกอบพธีิ
ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืก หรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

ลาไป
ฟ้ืนฟู
สมรรถภ
าพด้าน
อาชีพ 

(เลีย้งดู
บุตร) 

 (ด้วยเหตุอืน่) 

ข้าราชการ ๖๐ 
วนัท ำกำร 

- ๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่เกิน 
๑๕ วันท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบกำร
ลำ 

๙๐ วนั ๑๕  
วนัท ำกำร 

๑๒๐ วนั ระยะ 
เวลำตำม
หมำยเรียก 

๑๒ เดือน 

ลูกจ้างประจ า ๖๐ 
วนัท ำกำร 

๓๐ 
วนัท ำกำร 
 (นับ
รวมอยู่ใน
วันลากิจ
ด้วยเหตุอ่ืน
ไม่เกิน ๔๕ 
วันท าการ) 

๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่เกิน 
๑๕ วันท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบกำร
ลำ 

๙๐ วนั - ๑๒๐ วนั ระยะ 
เวลำตำม
หมำยเรียก 

- 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 

๖๐ 
วนัท ำกำร 

- ๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่เกิน 
๑๕ วันท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบกำร
ลำ 

๔๕ วนั - ๑๒๐ วนั 
 
* ลำเพ่ือ
ศำสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน 

ระยะเวลำตำม
หมำยเรียก 

- 

พนักงานเงนิ
รายได้ 

๖๐ 
วนัท ำกำร 

- ๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่
เกิน ๑๕ วนั
ท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบ
กำรลำ 

๔๕ วนั - ๑๒๐ วนั 
 
* ลำเพื่อ
ศำสนกิจ  
ไม่เกิน 3 
เดือน 

ระยะเวลำตำม
หมำยเรียก 

- 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
งบคลงั 

๑๕ วนัท า
การในปีท่ี
เร่ิมรับราช 
การเกิน ๘ 
วนัท าการ 

- - ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบ
กำรลำ 

๔๕ วนั - - ๑. ฝึกวชิำทหำร 
๒ เดือน 
๒. เขำ้รับกำร
เตรียมพล ๓๐ 
วนั 

- 
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ประเภทการลา 
 

 
 

 ประเภทบุคลากร 

ลาป่วย ลากจิส่วนตัว 
 

ลาพกัผ่อน ลา
คลอด
บุตร 

ลาไป
ช่วยเหลอื
ภริยาที่
คลอดบุตร 

ลาอุปสมบท
หรือลาไป
ประกอบพธีิ
ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืก หรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

ลาไป
ฟ้ืนฟู
สมรรถภ
าพด้าน
อาชีพ 

พนักงานราชการ ๓๐ 
วนัท ำกำร 

- ๑๐ 
วนัท ำกำร 

๑๐ 
วนัท ำกำร 

๔๕ วนั - ๑๒๐ วนั ๖๐ วนั - 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั
ช่ัวคราว 

๖๐ 
วนัท ำกำร 

- ๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่
เกิน ๑๕ วนั
ท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบ
กำรลำ 

๔๕ วนั - - - - 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญา 

๑๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิม
รับราชการ
ไม่เกิน ๘ 
วนัท าการ) 

- - ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบ
กำรลำ 

๔๕ วนั - ๑๒๐ วนั ๑. ฝึกวชิำทหำร 
๒ เดือน 
๒. กำรเขำ้รับ
กำรเตรียมพล 
๓๐ วนั 

- 

อาจารย์ประจ าใน
ระบบคู่ขนาน 

๖๐ 
วนัท ำกำร 

- ๔๕ 
วนัท ำกำร 
(ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการไม่
เกิน ๑๕ วนั
ท าการ) 

ระยะเวลำ
ตำมท่ีก ำหนด
ในระเบียบ
กำรลำ 

๔๕ วนั - ๑๒๐ วนั 
 
* ลำเพื่อ
ศำสนกิจ ไม่
เกิน ๓ เดือน 

ระยะเวลำตำม
หมำยเรียก 

- 

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ 

๑๕ 
วนัท ำกำร 

-  ลำกิจหรือพกัผอ่นไม่เกิน ๑๐ 
วนัท ำกำร 

- - - - - 
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การด าเนินการทางวนัิย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 

 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัติ 
 1. พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
 2. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวินยั กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข ์ 
พ.ศ. 2551 
 

 1. หลกัการส าคญัเกีย่วกบัวนัิย 
       พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 ไดก้ ำหนดบทวินยัไว ้
2 ประเภท กล่ำวคือ วินยัอยำ่งไม่ร้ำยแรงและวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
  1.1 วินยัอยำ่งไม่ร้ำยแรง 
         กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดวินยัท่ีไดมี้ก ำหนดไวเ้ช่น 
          (1) ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต เท่ียงธรรม ขยนัหมัน่เพียร และดูแล 
เอำใจใส่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 
         (2) หำ้มมิใหอ้ำศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอำศยัอ ำนำจหนำ้ท่ีรำชกำรของตนไม่วำ่จะโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
         (3) ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบำยของทำงรำชกำร 
         (4) ตอ้งไม่รำยงำนเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดขอ้ควำมซ่ึงควรแจง้ ถือวำ่
เป็นรำยงำนเทจ็ดว้ย 
         (5) ตอ้งประพฤติเป็นแบบอยำ่งท่ีดี มีควำมสุภำพเรียบร้อย วำงตนใหเ้หมำะสมกบั
วฒันธรรมอนัดีงำมของสงัคมไทย อุทิศเวลำใหก้บัทำงรำชกำรอยำ่งเตม็ท่ี รักษำควำมสำมคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรระหวำ่งผูร่้วมปฏิบติัรำชกำรดว้ยกนั 
         (6) ตอ้งไม่กระท ำกำรหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท ำกำรหำประโยชน์อนัอำจท ำใหเ้ส่ือมเสีย 
ควำมเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรของตน กำรกระท ำดงักล่ำวใหถื้อว่ำเป็นกำร
กระท ำผดิวินยั 
         (7) ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงำนคลำ้ยคลึง 
กนันั้น ในหำ้งหุน้ส่วนหรือบริษทั เวน้แต่เป็นกำรปฏิบติัรำชกำรหรือไดรั้บมอบหมำยจำกอธิกำรบดี 
         (8) ตอ้งรักษำช่ือเสียงของตนและรักษำเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรของตนมิให้
เส่ือมเสีย โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัไดช่ื้อวำ่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
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  1.2 วินยัอยำ่งร้ำยแรง 
         (1) กำรปฏิบติัหรือกำรละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรโดยมิชอบ เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้น
ไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นกำรทุจริตต่อหนำ้ท่ีรำชกำร และเป็นควำมผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 
         (2) กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยของทำงรำชกำร หรือขำดกำรเอำใจใส่ 
ระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อนัเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอยำ่งร้ำยแรง เป็นควำมผดิ
วินยัอยำ่งร้ำยแรง 
         (3) กำรรำยงำนเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชำ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหำยแก่รำชกำรอยำ่งร้ำยแรงเป็น
ควำมผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 
         (4) กำรกลัน่แกลง้ กำรดูหม่ิน เหยยีดหยำม กดข่ี ข่มเหง ผูร่้วมปฏิบติัรำชกำร นกัเรียน นิสิต 
นกัศึกษำ หรือประชำชนอยำ่งร้ำยแรง เป็นควำมผดิวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
         (5) กำรกระท ำควำมผิดอำญำจนไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ  ำคุก เวน้แต่
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัไดช่ื้อว่ำเป็นผู ้
ประพฤติชัว่อยำ่งร้ำยแรง เป็นควำมผดิวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
        นอกจำกนั้นพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 47 ยงัไดก้ ำหนดบทวนิยัเฉพำะผูบ้งัคบับญัชำไวด้ว้ยวำ่ ผูบ้งัคบับญัชำผูใ้ดเม่ือปรำกฏวำ่มีมูลท่ีควร
กล่ำวหำวำ่ขำ้รำชกำรผูใ้ดกระท ำผดิวินยั ละเลย ไม่ด ำเนินกำรทำงวินยั ใหถื้อวำ่ผูน้ั้นกระท ำผดิวนิยั และหำก
ผูบ้งัคบับญัชำผูใ้ดกลัน่แกลง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในกำรกล่ำวหำหรือด ำเนินกำรทำงวนิยั ใหถื้อวำ่ผูบ้งัคบับญัชำ 
ผูน้ั้นกระท ำผดิวินยัอยำ่งร้ำยแรงดว้ย 
 

 2. หลกัการส าคญัของการด าเนินการทางวนัิย 
       2.1 กำรด ำเนินกำรทำงวินยัแก่ผูใ้ด ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงร้ำยแก่ผูน้ั้น ดงันั้น เพื่อควำมเป็น 
ธรรม กรณีท่ีมีบุคลำกรในสงักดัถูกร้องเรียนกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวินยัโดยท่ียงัไม่มีหลกัฐำนตำมสมควร จึงเป็น 
เร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชำควรตอ้งตรวจสอบมูลควำมผดิวินยัในเบ้ืองตน้ก่อน โดยอำจมอบหมำยใหบุ้คคลใดหรือ
คณะบุคคลท ำกำรสืบสวนเบ้ืองตน้เพื่อพิจำรณำวำ่เร่ืองท่ีกล่ำวหำนั้นมีหลกัฐำนตำมสมควรหรือไม่ หำกเห็นวำ่
เร่ืองท่ีกล่ำวหำไม่มีมูล สำมำรถสัง่ยติุเร่ืองได ้แต่หำกเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีมูลน่ำเช่ือวำ่จะมีกำรกระท ำผดิวินยั กใ็ห้
ผูบ้งัคบับญัชำสัง่ใหด้ ำเนินกำรทำงวินยัต่อไป ดงัน้ี 
  (1) กรณีกำรกระท ำผดิวินยัไม่ร้ำยแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชำระดบัคณบดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั 
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั หรือหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินยัข้ึน และเม่ือคณะกรรมกำรสอบสวนไดด้ ำเนินกำรสอบสวนตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดในขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวินยั กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข ์พ.ศ. 
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2551 แลว้เสร็จ และเสนอรำยงำนผลกำรสอบสวนแลว้ ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งพิจำรณำควำมผดิและสัง่ลงโทษให้
เหมำะสมกบักรณีควำมผดิตำมระดบัโทษ ดงัน้ี 
                  (1.1) ใหท้  ำทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ หรือวำ่กล่ำวตกัเตือน กรณีท่ีเห็นวำ่กระท ำผดิวินยัเลก็นอ้ย 
และมีเหตุอนัควรงดโทษ 
      (1.2) ภำคทณัฑ ์กรณีท่ีเห็นวำ่กระท ำผดิวินยัเลก็นอ้ย 
      (1.3) ตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละหำ้และเป็นเวลำไม่เกิน 2 เดือน 
         เม่ือผูบ้งัคบับญัชำมีค ำสั่งลงโทษวินยัแลว้ ตอ้งแจง้ค ำสัง่พร้อมกบัสิทธิอุทธรณ์ใหผู้ถู้ก 
สัง่ลงโทษไดท้รำบดว้ยวำ่ ผูถู้กสัง่ลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขไ์ดภ้ำยใน 30 วนั 
นบัแต่รับทรำบค ำสัง่ลงโทษ 
  (2) กรณีกำรกระท ำผดิวินยัร้ำยแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชำเสนอรำยงำนควำมเห็น พร้อมขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริงและพยำนหลกัฐำนต่ออธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยั ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
และตำมควรแก่กรณี ต่อไป โดยระดบัโทษกรณีกระท ำผดิวินยัร้ำยแรงมี 2 ระดบั ดงัน้ี 
         (2.1) ปลดออก 
         (2.2) ไล่ออก 
         ทั้งน้ี ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ยงัมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนผูน้ั้นลำออกจำก
รำชกำร 
      2.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ใหแ้ต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรพลเรือนทั้งท่ีเป็นขำ้รำชกำรพล
เรือนในสถำบนัอุดมศึกษำท่ีสงักดัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หรือขำ้รำชกำรพลเรือนซ่ึงอยูน่อกสงักดั
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หรือพนกังำนมหำวิทยำลยัจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่สำมคน และกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่ก่ึงหน่ึงตอ้งเป็นขำ้รำชกำร 
  คณะกรรมกำรสอบสวนประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรสอบสวนซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่
หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ผูถู้กกล่ำวหำ และกรรมกำรสอบสวนอยำ่งนอ้ยอีกสองคน โดยใหก้รรมกำรสอบสวน 
คนหน่ึงเป็นเลขำนุกำร ในกรณีจ ำเป็นจะใหมี้ผูช่้วยเลขำนุกำรซ่ึงเป็นขำ้รำชกำรหรือพนกังำนมหำวทิยำลยัหรือ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลยักไ็ด ้
  เม่ือมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแลว้ แมภ้ำยหลงัประธำนกรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่ง
ระดบัต ่ำกวำ่หรือเทียบไดต้  ่ำกวำ่ผูถู้กกล่ำวหำกไ็ม่กระทบถึงกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร 
  กรรมกำรสอบสวนอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีผูไ้ดรั้บปริญญำทำงกฎหมำย หรือผูไ้ดรั้บกำร
ฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินยัท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 



 71 

  ทั้งน้ี ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนจะตอ้งมิใช่ผูรู้้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำร
ตำมเร่ืองท่ีกล่ำวหำ หรือมีประโยชน์ไดเ้สียในเร่ืองท่ีกล่ำวหำ หรือเป็นผูก้ล่ำวหำ หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพกำรี 
ผูสื้บสนัดำน หรือพี่นอ้งร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำของผูถู้กกล่ำวหำ 
 

    3. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
         โดยหลกักำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ ก ำหนดใหสิ้ทธิ
แก่ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำท่ีถูกลงโทษทำงวินยั สำมำรถใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษได ้และ
ก ำหนดใหสิ้ทธิแก่ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำท่ีเห็นวำ่ตนไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือมีควำม 
คบัขอ้งใจ เน่ืองจำกกำรกระท ำหรือค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ สำมำรถร้องทุกขไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 
        กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรท่ีผูถู้กลงโทษทำงวินยัร้องขอใหผู้มี้อ  ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยก ำหนดไว ้
ยกเร่ืองของตนข้ึนพิจำรณำใหม่ใหเ้ป็นไปในทำงท่ีเป็นคุณแก่ตน 
       ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ คือ ขำ้รำชกำร พนกังำน ผูถู้กสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน  
โดยตอ้งยืน่อุทธรณ์ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทรำบค ำสัง่ลงโทษ 
       กำรร้องทุกข ์หมำยถึง กำรท่ีขำ้รำชกำรร้องขอควำมเป็นธรรมเน่ืองจำกเห็นวำ่ผูบ้งัคบับญัชำใช้
อ ำนำจหนำ้ท่ีปฏิบติัต่อตนโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยหรือร้องทุกข ์เม่ือมีควำม
คบัขอ้งใจอนัเกิดจำกกำรปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชำ หรือร้องทุกขก์รณีถูกสัง่พกัรำชกำรหรือสัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรไวก่้อน หรือร้องทุกขก์รณีท่ีถูกผูบ้งัคบับญัชำตกัเตือน สัง่ใหด้ ำเนินกำรใหถู้กตอ้งภำยในเวลำท่ีก ำหนด
หรือท ำทณัฑบ์นในเร่ืองประพฤติผดิจรรยำบรรณ 
       อำยคุวำมในกำรร้องทุกข ์ตอ้งร้องทุกขภ์ำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทรำบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
หรือควรไดท้รำบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข ์
       กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ ใหอุ้ทธรณ์ไดส้ ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นหรือมอบหมำย
ใหผู้อ่ื้นอุทธรณ์แทนไม่ได ้กำรอุทธรณ์ตอ้งท ำเป็นหนงัสือแสดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ใหเ้ห็นวำ่
ไดถู้กลงโทษโดยไม่ถูกตอ้งไม่เหมำะสม หรือไม่เป็นธรรมอยำ่งไร และลงลำยมือช่ือและท่ีอยูข่องผูอุ้ทธรณ์ โดย
ท ำหนงัสืออุทธรณ์ถึงประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขฯ์ พร้อมกบัส ำเนำรับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั 
       ผูร้้องทุกขจ์ะร้องทุกขไ์ดส้ ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้นหรือมอบหมำยใหผู้อ่ื้นร้องทุกข์
แทนไม่ได ้
       กำรร้องทุกขต์อ้งท ำเป็นหนงัสือ โดยมีรำยละเอียดของขอ้เทจ็จริงและปัญหำของเร่ือง ซ่ึงแสดงให้
เห็นวำ่ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำหรือค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำอยำ่งไร และควำม
ประสงคข์องกำรร้องทุกขว์ำ่ตนตอ้งกำรจะใหค้ณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขฯ์ ด ำเนินกำรอยำ่งไร โดยท ำ
หนงัสือร้องทุกขถึ์งประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขฯ์ พร้อมกบัส ำเนำรับรองถูกตอ้งหน่ึงฉบบั และ
ในหนงัสือร้องทุกขต์อ้งมีกำรลงลำยมือช่ือและต ำแหน่งของผูร้้องทุกขไ์วด้ว้ย 
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       ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวินยักำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข ์พ.ศ. 
2551 ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรพิจำรณำเร่ืองอุทธรณ์ ร้องทุกขไ์ว ้รวมทั้งได ้ก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เรียกโดยยอ่วำ่ “ก.อ.ม.”  เป็นองคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำ
วินิจฉยัอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข ์ดงัต่อไปน้ี 
       1. พิจำรณำอุทธรณ์กรณีลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
        2. พิจำรณำเร่ืองร้องทุกขก์รณีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคบัขอ้งใจ เน่ืองจำกกำรกระท ำ
หรือค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ 
        3. พิจำรณำเร่ืองร้องทุกขท่ี์ถูกสัง่พกัรำชกำรหรือสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก่้อน 
        4.  พิจำรณำอุทธรณ์และพิจำรณำเร่ืองร้องทุกขต์ำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัมอบหมำย 
        ในกำรพิจำรณำเร่ืองร้องทุกข ์เม่ือประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขฯ์ ไดรั้บหนงัสือ 
ร้องทุกขข์ำ้งตน้ ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข ์มีหนงัสือแจง้พร้อมทั้งส่งส ำเนำหนงัสือ 
ร้องทุกขไ์ปใหผู้บ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขท์รำบโดยเร็วเม่ือผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้อง
ทุกขไ์ดรั้บหนงัสือแจง้แลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชำนั้นส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งและค ำช้ีแจงของตน (ถำ้มี) ไปยงั
ประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข ์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข ์
ภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือร้องทุกข ์
 

จรรยาบรรณบุคลากร 
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
    ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยจรรยำบรรณของบุคลำกรและอำจำรย ์พ.ศ. 2551 
 

 หลกัการส าคญัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของบุคลากร 
     ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ (มำตรำ 45) ก ำหนดเป็น
หลกักำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำตอ้งปฏิบติัตนตำมจรรยำบรรณตำมท่ีสภำสถำบนัอุดมศึกษำ
ก ำหนด ในกำรน้ีสภำมหำวทิยำลยัก ำหนดข้ึนไวโ้ดยมีหลกักำรส ำคญั ดงัน้ี 
    1. ก ำหนดจรรยำบรรณของบุคลำกรของมหำวิทยำลยัไวป้ระกอบดว้ย จรรยำบรรณต่อตนเองและ
วิชำชีพ 3 อยำ่ง 
         1.1 จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบติังำนและหน่วยงำน 
          1.2 จรรยำบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชำ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำและผูร่้วมงำน 
          1.3 จรรยำบรรณต่อนกัศึกษำ ผูรั้บบริกำร ประชำชน และสงัคม 
     ส ำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลยัท่ีมีสถำนะเป็นอำจำรย ์นอกจำกจรรยำบรรณท่ีใชร่้วมในฐำนะเป็น
บุคลำกรของมหำวิทยำลยัแลว้ ตำมขอ้บงัคบัฯ ยงัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณเฉพำะของอำจำรยเ์พิ่มเติมไวอี้ก 4 เร่ือง 
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         (1) จรรยำบรรณในกำรสอน 
         (2) จรรยำบรรณในกำรปฏิบติัตนต่อนกัศึกษำ 
         (3) จรรยำบรรณในกำรพฒันำตนเอง 
         (4) จรรยำบรรณในกำรท ำวิจยั 
     2. ก ำหนดใหส้ภำอำจำรย ์และสภำขำ้รำชกำร มีหนำ้ท่ีส่งเสริมจรรยำบรรณแก่บุคลำกรและอำจำรย ์
     3. ก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำรพิจำรณำและวินิจฉยักำรกระท ำผดิจรรยำบรรณเป็นองคก์รกลำงท่ีมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีพิจำรณำและวนิิจฉยักำรกระท ำควำมผดิจรรยำบรรณของบุคลำกรและอำจำรย ์
     4. ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกรณีท่ีมีกำรกระท ำผดิทำงจรรยำบรรณไวโ้ดยแยกเป็น 2 กรณี 
          กรณีที่ 1 กำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณท่ีไม่เป็นควำมผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีองคก์รกลำงพิจำรณำวินิจฉยั 
          กรณีที่ 2 กำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณท่ีเป็นควำมผดิวินยั ใหมี้กำรสอบสวนตำมขอ้บงัคบั  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัของมหำวิทยำลยั 
    5. ก ำหนดกำรลงโทษทำงจรรยำบรรณไว ้3 สถำน ไดแ้ก่ 
        (1) กำรตกัเตือน 
        (2) กำรสัง่ใหด้ ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง 
        (3) กำรท ำทณัฑบ์น 
       และเม่ือไดด้ ำเนินกำรลงโทษทำงจรรยำบรรณแลว้ ใหมี้กำรบนัทึกไวใ้นทะเบียนประวติับุคคลดว้ย 
ในกรณีท่ีผูใ้ดถูกลงโทษทำงจรรยำบรรณแลว้ไม่ปฏิบติัตำมค ำตกัเตือน ไม่ด ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง หรือฝ่ำฝืนทณัฑ์
บนใหถื้อวำ่เป็นกำรกระท ำผดิวินยั 
    6. ก ำหนดใหสิ้ทธิผูถู้กสัง่ลงโทษทำงจรรยำบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ำมหำวิทยำลยัได ้ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้โทษทำงจรรยำบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

บทที ่ 5 
การบริหารงานวชิาการและการวจิัย 

 
การจดัท าหลกัสูตร 
 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) (TQF : HEd) 
 2. เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำและแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ ์

     2.1 เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอนุปริญญำ พ.ศ. 2548 
     2.2 เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี พ.ศ. 2548 
     2.3 เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 
     2.4 แนวทำงกำรบริหำรเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 
 3. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2553 
 4. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2541 
 

 1. สาระส าคญัของระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตร 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  กระทรวงศึกษำธิกำรไดอ้อกประกำศ เร่ือง กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 (TQF) โดยก ำหนดใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป คือ 
วนัท่ี 1 กนัยำยน พ.ศ. 2552 เพื่อใหม้หำวิทยำลยัพฒันำหลกัสูตรท่ีจะรับนกัศึกษำใหม่เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2553 เป็นตน้ไป ส ำหรับหลกัสูตรท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ตอ้งปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัประกำศฉบบัน้ี
ภำยในปีกำรศึกษำ 2555 
  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุ การแบ่งสายวชิา ความเช่ือมโยงต่อเน่ือง
จากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบั
ของคุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิด
โอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
  การด าเนินการจดัการศึกษาตาม TQF เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัวงจรคุณภาพ กล่าวคือ มีการ
วางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเอกสารด าเนินงานตามกรอบ 
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TQF เรียกวา่ แบบ มคอ. จ านวน 7 ประเภท โดยคณะ/หน่วยงานจะตอ้งรับผดิชอบจดัท าหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.2 จดัท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4  และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา/
หลกัสูตรตามแบบ มคอ.5–7 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีในการก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาทุกหลกัสูตร เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF 

แบบฟอร์ม ผูจ้ดัท า เวลาด าเนินการ 
แบบ มคอ.1 มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา ทีมวิจยัของ สกอ. เสร็จเรียบร้อยเพียง 7 สาขาวิชา 
แบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร คณะ เม่ือมีการเปิดหลกัสูตรใหม่/

ปรับปรุงหลกัสูตร 
แบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ผูส้อน อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา แบบ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม 

ผูส้อน / 
ผูรั้บผดิชอบ 

แบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ผูส้อน ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน แบบ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของ 

                      ประสบการณ์ภาคสนาม 
ผูส้อน / 
ผูรั้บผดิชอบ 

แบบ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร คณะ ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปี
การศึกษา/ ครบ 4 ปี 

 

 2. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์ 

  กระทรวงศึกษำธิกำรไดอ้อกประกำศเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ และแนวทำง
กำรบริหำรเกณฑ ์เพื่อใหส้ถำบนัอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีท ำหนำ้ท่ีจดักำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 
น ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำใหมี้คุณภำพและมำตรฐำนอยำ่งต่อเน่ือง 
  เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำและแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ ์เป็นเกณฑข์ั้นต ่ำ ซ่ึงมี
กำรก ำหนดรำยละเอียดและกรอบเก่ียวกบัเร่ืองปรัชญำและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ระบบกำรจดักำรศึกษำ 
กำรคิดหน่วยกิต จ ำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลำกำรศึกษำ โครงสร้ำงหลกัสูตร กำรรับและเทียบโอน 
หน่วยกิต จ ำนวนและคุณวฒิุของอำจำรย ์คุณสมบติัของผูเ้ขำ้ศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน เกณฑก์ำรวดัผลและกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ ช่ือปริญญำ กำรประกนัคุณภำพของหลกัสูตร และกำรพฒันำหลกัสูตร 
  ในกำรจดัท ำหลกัสูตรของคณะ/หน่วยงำน จะตอ้งก ำหนดโครงสร้ำงและองคป์ระกอบของ
หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑด์งักล่ำว และกำรใชเ้กณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรนั้น ตอ้งใชป้ระกอบกบัเกณฑ์
มำตรฐำนดำ้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เกณฑม์ำตรฐำนอุดมศึกษำ เกณฑม์ำตรฐำนวิชำชีพต่ำงๆ เกณฑก์ำรเทียบโอน
หน่วยกิต เกณฑก์ำรก ำหนดช่ือปริญญำ เป็นตน้ 
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 3. ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา 

  มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศใชข้อ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบั
บณัฑิตศึกษาจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองระบบการศึกษา การรับเขา้ศึกษา การข้ึนทะเบียนนกัศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนศึกษารายวิชา 
การวดัผลการศึกษาและสถานภาพทางวิชาการของนกัศึกษา การเทียบและการโอนหน่วยกิต การลาพกัการศึกษา 
การท า/ การสอบวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ การพน้สภาพนกัศึกษา การส าเร็จการศึกษา 
  ขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดอ านาจในการพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ของผูบ้ริหารระดบัคณะ
และระดบัมหาวิทยาลยัเอาไว ้ ในกรณีใดท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัคณะ จะตอ้งเสนอเร่ือง
ใหม้หาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป ส าหรับกรณีท่ีมีการเสนอเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีหมดอายคุวาม จะตอ้งเสนอเร่ืองต่อมหาวิทยาลยั เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาต่อไป 
 

 4. การมอบหมายอ านาจ 
  เพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจดัการ และเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารจดัการ
เรียนการสอน ไดมี้การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีของอธิการบดีตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา การปฏิบติั
หนา้ท่ีดา้นการบริหารงานวิชาการใหร้องอธิการบดีฝ่ายวชิาการ คณบดีคณะ/วิทยาลยั ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 
ท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน และผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         (1) อนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการศึกษาติดต่อกนัเกินกวา่สองภาคการศึกษาปกติ 
         (2) อนุมติัใหข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีล่าชา้ เน่ืองจากรอเอกสารหลกัฐาน
การเทียบวฒิุ/ หลกัฐานทางการศึกษา 
            (3)  อนุมติัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีศึกษาต่อไปไดใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวิชา 
ต่าง ๆ   ครบจ านวนหน่วยกิตสะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและไดค่้าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 
         (4) อนุมติัใหน้กัศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
         (5) อนุมติัให้นักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มสถาบนัอุดมศึกษา 
         (6) อนุมติัใหน้กัศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวชิา ณ มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ตามโครงการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา 
         (7) อนุมติัใหน้กัศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มศูนยก์ารศึกษา 
         (8) อนุมติัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาเอกขยายระยะเวลาการศึกษา เน่ืองจากรอผลการตอบรับ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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         (9) อนุมติัใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใชผ้ลสอบภาษาองักฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา 
         (10) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัทุกระดบัการศึกษา 
         (11) ลงนามในประกาศผลสอบขอ้เขียน และประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาของ
โครงการนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
  4.2 คณบดีคณะ/วิทยาลยั ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั ท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอน 
         อนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการศึกษาสองภาคการศึกษาแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั 
  4.3 ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล 
         (1) อนุมติัให้คืนสภาพนกัศึกษา อนัเน่ืองมาจากนกัศึกษาไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชาภายใน
ก าหนดระยะเวลาของมหาวิทยาลยั 
         (2) อนุมติัใหย้กเลิกการลาพกัการศึกษา 
         (3) อนุมติัให้คืนค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนกัศึกษา กรณีไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกการ
รักษาสถานภาพนกัศึกษา 
         (4) อนุมติัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีจดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มโครงการ 
         (5) อนุมติัการขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑป์กติ กรณีนกัศึกษาไปศึกษา
ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา 
        (6) อนุมติัการเปิด เปล่ียนแปลง และแกไ้ข ตารางสอนของหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งโครงการปกติ
และโครงการพิเศษ 
        (7) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการประกาศผลสอบขอ้เขียน/ประกาศรายช่ือ 
ผูมี้สิทธิสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทุกระดบั
การศึกษา ยกเวน้โครงการนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา และโครงการนกัศึกษาผูพ้ิการ  
        (8) ลงนามในค าสัง่แต่งตั้งผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการรับนกัศึกษา 
 

 5. แนวปฏิบัติในการบริหารหลกัสูตรการศึกษา 
      5.1 การเปิดหลกัสูตรใหม่ 
  สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2552 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 ไดมี้มติเห็นชอบ
ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการเปิดหลกัสูตรใหม่ โดย
สรุปเป็น 3 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที ่1  คณะควรศึกษา วิจยั ส ารวจความตอ้งการของสังคม และตลาดแรงงานหลกัสูตร 
/สาขาวิชาท่ีจะเปิดสอน และเสนอเร่ืองการเปิดหลกัสูตร/ โครงการใหม่ใหฝ่้ายวางแผนและการคลงัด าเนินการ
ขออนุมติับรรจุไวใ้นแผนพฒันาของมหาวิทยาลยั โดยหลกัสูตรท่ีขอบรรจุในแผนพฒันาฯ จะตอ้งสอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑ/์แนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงฝ่ายวางแผนและการคลงัจะวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมใน 
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การเปิดด าเนินการสอนหลกัสูตร ทั้งดา้นอาจารย ์ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน และปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืน ๆ 
  ขั้นตอนที ่2  คณะ/ หน่วยงาน ด าเนินการยกร่างหลกัสูตรใหม่ โดยตอ้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 5 คน ตามกรอบ TQF ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่ง
นอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์ร
วิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน และเสนอหลกัสูตรใหม่ให้
คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานใหค้วามเห็นชอบก่อนส่งเร่ืองใหฝ่้ายวิชาการพจิารณาด าเนินการเสนอขอ
อนุมติัตามขั้นตอน 
  ขั้นตอนที ่3  กรณีท่ีหลกัสูตรไดรั้บการบรรจุไวใ้นแผนฯ แลว้ แต่มีความจ าเป็นตอ้งขอปรับ
แผนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนช่ือหลกัสูตรหรือสาขาวิชา การขอยบุรวมหลกัสูตร การเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารโครงการจากโครงการปกติเป็นโครงการพิเศษ หรือในทางกลบักนั การขอเล่ือนปีด าเนินการ การขอปรับ
จ านวนนกัศึกษา หรือการขอยกเลิกหลกัสูตร คณะ/หน่วยงาน จะตอ้งเสนอเร่ืองขออนุมติัปรับแผนก่อน จึงจะ
สามารถด าเนินการเสนอหลกัสูตรตามท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนใหม่นั้นได ้โดยท าหนงัสือขออนุมติัไปท่ี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงั เพื่อพิจารณาด าเนินการเสนอขออนุมติัตามขั้นตอน 
     5.2 การปรับปรุงหลกัสูตร 
  การเสนอขอปรับปรุงหลกัสูตรมีขั้นตอนเช่นเดียวกนักบัการเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่ แต่ไม่
ตอ้งด าเนินการขออนุมติับรรจุหลกัสูตรเขา้แผนพฒันาของมหาวิทยาลยั และในการปรับปรุงหลกัสูตรคณะ/
หน่วยงานจะตอ้งด าเนินการประเมินหลกัสูตรฉบบัเดิม เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรฉบบั
ใหม่ 
  ขณะท่ีเปิดสอนหลกัสูตรคณะ/หน่วยงานสามารถขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรแบบไม่
กระทบโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรไดต้ลอดเวลาเพื่อใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์
ปัจจุบนั เช่น การเปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร การเปิดรายวิชาเลือก
เพิ่ม การปรับเน้ือหาวิชา การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ ส่วนการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ช่ือสาขาวิชาของหลกัสูตร และวิชาบงัคบันั้นไม่สามารถเสนอขอปรับปรุงหลกัสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างฯ 
เน่ืองจากช่ือสาขาวิชาและวชิาบงัคบัถือวา่เป็นสาระส าคญัของหลกัสูตร 
     5.3 ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการเปิดและปรับปรุงหลกัสูตร 
  สกอ. จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัและคุณวฒิุของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งจริงจงัและเคร่งครัดมากข้ึน ดงันั้น ในการจดัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่าง ๆ ขอใหผู้บ้ริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ของ สกอ. โดยมีประเดน็ส าคญัท่ี
ตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัน้ี 
  (1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จะเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนั 
ไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีเป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและระดบั 
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ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกนั อาจก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าผูน้ั้นเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดอี้ก 
1 หลกัสูตร โดยตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 
  (2) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของ
หลกัสูตร หมายถึง มีคุณวฒิุหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสมัพนัธ์กบัศาสตร์ท่ีเปิดสอนมิใช่สมัพนัธ์กบัรายวิชาท่ี
เปิดสอนในหลกัสูตร 
  (3) การจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก อาจารยจ์ะตอ้งมี
ประสบการณ์ดา้นการท าวิจยั คือ มีผลงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ศาสตร์นั้น ๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนการวจิยัในสาขาท่ีเปิดสอน เป็นผลงานวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจยัตีพิมพใ์นรอบหา้ปีท่ีผา่นมา 
  (4) กรณีท่ีน าอาจารยป์ระจ าจากคณะ/หน่วยงานอ่ืน มาก าหนดเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรของ
คณะ/หน่วยงาน ขอใหท้ าหนงัสือขออนุญาตคณะ/หน่วยงานตน้สงักดัของอาจารยป์ระจ าท่านดงักล่าวดว้ย และ
ในการเสนอหลกัสูตรใหม้หาวิทยาลยัพิจารณาจะตอ้งแนบหนงัสือการใหค้วามยนิยอมจากคณะ/หน่วยงาน 
ตน้สงักดัส่งใหฝ่้ายวิชาการดว้ย 
  นอกจากนั้น ในกรณีท่ีคณะ/หน่วยงานตอ้งการก าหนดช่ือปริญญาของหลกัสูตรใหม่ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 และเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551 คณะ/หน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการและเกณฑข์อง สกอ. คือ จะตอ้งให ้
สกอ. อนุมติัใหใ้ชช่ื้อปริญญานั้น ๆ ใหแ้ลว้เสร็จเสียก่อน จึงจะสามารถด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตรดงักล่าวได ้
ทั้งน้ี เพื่อมิใหมี้ผลกระทบต่อนกัศึกษาท่ีจะเขา้ศึกษาหลกัสูตรในภายหลงั หาก สกอ. ไม่เห็นชอบใหช่ื้อปริญญาท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑฯ์ 
     5.4 การปิดหลกัสูตร 
  เม่ือผูบ้ริหารของคณะ/หน่วยงาน พบวา่ หลกัสูตรท่ีด าเนินการเปิดสอนมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
จะตอ้งด าเนินการเสนอขออนุมติัปิดหลกัสูตรดงักล่าวทนัที 
  (1) หลกัสูตรท่ีไม่เปิดรับนกัศึกษาติดต่อกนั 3 ปีการศึกษา 
  (2 ) จ  านวนนกัศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาต ่ากวา่แผนการรับนกัศึกษาร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลาติดต่อกนั 3 ปีการศึกษา 
  (3) หลกัสูตร/สาขาวิชาท่ีมีความประสงคจ์ะพฒันาหลกัสูตรใหม่ในสาขาวิชาท่ีใกลเ้คียงกบั
สาขาวิชาเดิม จะตอ้งด าเนินการปิดหลกัสูตรเดิม 
  (4) หลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร เช่น อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ครบ 
  (5) หลกัสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  กรณีท่ีคณะ/หน่วยงานพบวา่ หลกัสูตรมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้แลว้ไม่ด าเนินการปิดหลกัสูตร 
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มหาวิทยาลยัจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปิดหลกัสูตรตามขั้นตอนต่อไป 
     5.5 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัมหาวิทยาลยั ตามองคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการผลิตบณัฑิต โดยมีตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน จ านวน 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร และตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
  การด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตามตวับ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.6 ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีใน
การก ากบั ดูแล ติดตาม ใหทุ้กหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  (1) ผูบ้ริหารควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาทุกหลกัสูตรของคณะ/หน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบ 
TQF เพื่อใหทุ้กหลกัสูตรผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานครบทุกตวับ่งช้ี และไดรั้บการเผยแพร่ใหเ้ป็น
หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ตอ้งมีการประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร รวมทั้ง ด าเนินการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรตามผลการประเมิน จนท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 
  (3) การเชิญผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาท า
หนา้ท่ีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร/ บริหารหลกัสูตร จะตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย มิใช่ก าหนดใหมี้ช่ือ
เท่านั้น เพราะอาจมีการตรวจสอบในภายหลงั 
  (4) ติดตามใหทุ้กหลกัสูตรจดัท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3/ มคอ. 4 จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 5 – มคอ.7 ขอใหด้ าเนินการตามกรอบเวลาท่ี 
สกอ. ก าหนดไว ้
  ผูบ้ริหารยงัตอ้งก ากบั ดูแล ติดตาม ใหทุ้กหลกัสูตรด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานของตวับ่งช้ีท่ี 2.6 เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
     5.6 ประเดน็ท่ีควรพิจารณาเป็นพิเศษ 
  สืบเน่ืองจากปัจจุบนัคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ มีการเปิดสอนหลกัสูตรท่ีบริหารจดัการเรียนการ
สอนในลกัษณะโครงการพิเศษ (โครงการเล้ียงตนเอง) เพิ่มข้ึน ซ่ึงตามแนวปฏิบติัท่ีผา่นมาหลายโครงการจะ
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตร และบริหารจดัการเรียนการสอนกนัเอง ท าใหก้ารจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรขาดความสมบูรณ์ ฝ่ายวิชาการตอ้งใชเ้วลาในการตรวจและแกไ้ขค่อนขา้งมาก รวมทั้ง บางโครงการฯ 
ยงัประสบปัญหาในเร่ืองนกัศึกษาร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนบ่อยคร้ัง จึงขอใหค้ณะ/หน่วยงาน 
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ก ากบัดูแล และจดัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในระดบัคณะ/หน่วยงาน 
เขา้ไปช่วยเป็นพี่เล้ียง กลัน่กรองและแกไ้ขในเบ้ืองตน้ก่อนส่งเร่ืองใหม้หาวิทยาลยัด าเนินการตามขั้นตอน 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา  

 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ

   1. พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
   2. กฎกระทรวงวำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
 

 1. ความเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
            กำรประกนัคุณภำพภำยใน เป็นกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำรพฒันำ ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั คณะ/ส ำนกั/สถำบนัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและระดบัคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยมหำวิทยำลยัและหรือหน่วยงำนตน้สงักดั (สกอ.) โดยหน่วยงำนตน้สงักดัและ
มหำวิทยำลยัก ำหนดใหมี้ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน และใหถื้อวำ่กำรประกนัคุณภำพภำยในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง มีกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี (รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั หน่วยงำนตน้สงักดั และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจำรณำและเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประกนัคุณภำพภำยนอก 
            กำรประกนัคุณภำพภำยนอก เป็นกำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรศึกษำเพื่อใหมี้กำรติดตำมและ
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลกักำร และแนวกำรจดั
กำรศึกษำในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องคก์ำร
มหำชน) หรือเรียกช่ือยอ่วำ่ “สมศ” พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 
2545 ไดก้ ำหนดใหส้ถำนศึกษำทุกแห่งตอ้งไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอยำ่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี 
นบัตั้งแต่กำรประเมินคร้ังสุดทำ้ย และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและสำธำรณชน ปัจจุบนัอยู่
ระหวำ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสำม (พ.ศ. 2554-2558) ท่ีเป็นกำรประเมินทั้งระดบัสถำบนัและคณะ
วิชำ แต่หำกสถำบนัใดจดักำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้งหลกั เช่น วิทยำเขต หรือศูนย ์หรือหน่วยจดักำรศึกษำนอก
ท่ีตั้ง กำรประเมินจะครอบคลุมกำรจดักำรนอกสถำนท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจำกนั้น กำรประเมินคุณภำพจะมี
ควำมสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือกลุ่มสถำบนัท่ีแต่ละสถำบนัเลือกตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร (สภำ
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ในกำรประชุมคร้ังท่ี 11/2552 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2552 ไดมี้มติเห็นชอบใน
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เป็นมหำวิทยำลยักลุ่ม ง. สถำบนัท่ีเนน้กำรวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบั
บณัฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดบัปริญญำเอก” 
  กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำปกติท่ีตอ้ง 
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ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภำพ มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพือ่น ำไปสู่กำรพฒันำปรับปรุงคุณภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนั
คุณภำพภำยในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน ำเขำ้ (input) กระบวนกำร (process) และผลผลิตหรือผลลพัธ์ 
(output/outcome) ซ่ึงต่ำงจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีเนน้กำรประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ ดงันั้น ควำม
เช่ือมโยงระหวำ่งกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในกบักำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงเป็นส่ิงจ ำเป็น โดยได้
เช่ือมโยงใหเ้ห็นจำกแผนภำพท่ี 1 
  แผนภาพที ่1 ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกำรประกนัคุณภำพภำยในกบักำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2. องค์ประกอบ มาตรฐาน ตวับ่งช้ี 
  กำรประกนัคุณภำพภำยใน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบ
คุณภำพ 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรด ำเนินกำร 
  องคป์ระกอบท่ี 2  กำรผลิตบณัฑิต 
  องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพฒันำนกัศึกษำ 
  องคป์ระกอบท่ี 4  กำรวิจยั 
  องคป์ระกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
  องคป์ระกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
  องคป์ระกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจดักำร 
  องคป์ระกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 
  กำรประกนัคุณภำพภำยนอก ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
ไดก้ ำหนดตวับ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน กลุ่มตวับ่งช้ี 

ข้อมลูป้อนกลบั 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบนั 

การ
ปฏิบตัิงาน
ของสถาบนั 

รายงาน
ประจ าปี 

การตรวจ
เย่ียม 

รายงาน
ผลการ
ประเมิน 

การ 
ติดตามผล 

ข้อมลูป้อนกลบั 
ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสงักดัทกุ 3 ปี 
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อตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม โดยตวับ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพของ สมศ. จะครอบคลุมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงวำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 ในเร่ืองต่อไปน้ี (1) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ยผลกำรจดักำรศึกษำในแต่ละระดบัและประเภทกำรศึกษำ 
(2) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ยกำรบริหำรจดักำรศึกษำ (3) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ยกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส ำคญั และ (4) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ยกำรประกนัคุณภำพภำยใน โดยกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน จะแบ่งเป็น 6 ดำ้น ไดแ้ก่ 
ดำ้นคุณภำพบณัฑิต ดำ้นงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค ์ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม ดำ้นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวฒันธรรม ดำ้นกำรบริหำรและกำรพฒันำสถำบนั และดำ้นกำรพฒันำและประกนัคุณภำพภำยใน ซ่ึงจะมี
ควำมสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
 

 3. กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  กระบวนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ มีกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในลกัษณะของ
วงจรท่ีมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ในลกัษณะของ วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) กล่ำวคือ 
  3.1 กำรก ำหนดองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีท่ีมีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งเกณฑก์ำร
ประเมินคุณภำพ โดยองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีคุณภำพจะประกอบดว้ยตวับ่งช้ีกำรประกนัคุณภำพภำยในของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตวับ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และตวับ่งช้ี
เฉพำะของมหำวิทยำลยั และมีกำรแบ่งประเภทของตวับ่งช้ีตำมพนัธกิจของหน่วยงำน ไดแ้ก่ คณะ/หน่วยงำน
จดักำรเรียนกำรสอน สถำบนัวิจยั ส ำนกั/สถำบนัสนบัสนุนวิชำกำร และกอง/ส ำนกังำนในส ำนกังำนอธิกำรบดี 
  3.2 กำรจดัท ำคู่มือกำรประกนัคุณภำพ คู่มือและแบบฟอร์มกำรจดัเกบ็ขอ้มูลตำมตวับ่งช้ี 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ กำรจดัเกบ็ขอ้มูล และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
  3.3 กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมกำร
ส่งเสริมสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีคุณภำพบรรลุตำมเกณฑม์ำตรฐำนและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 

 4. การมอบหมายผู้รับผดิชอบ 
  ในระดบัมหำวิทยำลยัไดมี้กำรมอบหมำยให้มีผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีคุณภำพระดบัมหำวิทยำลยั 
ท ำหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
  4.1 ก ำหนดนโยบำยเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและเกณฑท่ี์ก ำหนด 
  4.2 ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย รวมทั้งก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ี 
อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  4.3 ด ำเนินงำนเพื่อพฒันำคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีในระดบัคณะ/ส ำนกั/สถำบนั โดย
เฉพำะตวับ่งช้ีท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนต ่ำ หรือตวับ่งช้ีท่ียงัมีควำมเขำ้ใจไม่ตรงกนั 
  4.4 ผูรั้บผดิชอบหลกัจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ี เพื่อน ำเสนอในรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดบัมหำวิทยำลยั 
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  4.5 ผูรั้บผดิชอบวิเครำะห์จุดแขง็ แนวทำงกำรพฒันำ จุดอ่อนและแนวทำงกำรแกไ้ขในองค ์
ประกอบ/ตวับ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ ผูรั้บผิดชอบร่วมสนบัสนุนหรือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีผูรั้บผิดชอบ
หลกัไดม้อบหมำย 
 

 5. ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

 6. การติดตามงานประเมินผลการด าเนินงาน 
  เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
 

 7. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  ระดบัหน่วยงำน และระดบัมหำวิทยำลยั รำยงำนกำรประเมินตนเองเป็นเอกสำรท่ีหน่วยงำน 
ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ จดัท ำข้ึนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีคุณภำพของ
หน่วยงำนให้หน่วยงำนตน้สังกดั หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและสำธำรณชนรับทรำบถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมถึงจุดแขง็และจุดอ่อนในกำรด ำเนินงำน 
  ทั้งน้ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ก ำหนดใหม้หำวิทยำลยัจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ี
เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในส่งใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้
ภำยใน 120 วนั นบัจำกวนัส้ินปีกำรศึกษำ 
 

 8. การประเมินคุณภาพภายใน 
  8.1 กำรประเมินคุณภำพคณะ/ส ำนกั/สถำบนั  และก ำหนดใหค้ณะ/ส ำนกั/สถำบนัมีกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดบัภำควชิำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
  8.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัมหำวิทยำลยั 
  ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 
 

 9. การน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้ 
  ในกำรวำงแผนเพื่อพฒันำ และปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยกำรจดัท ำ
แผนกำรปรับปรุงคุณภำพ และมีกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงเป็นระยะ  
รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพในรำยงำนกำรประเมินตนเองปี
ต่อไป 

  กระบวนกำรดงักล่ำวน้ีจะด ำเนินกำรเป็นวงจรในรอบปี เม่ือเร่ิมรอบปีกำรศึกษำใหม่ กจ็ะ
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดงักล่ำวทุกปี โดยมีเป้ำหมำยวำ่ จะท ำใหเ้กิดกำรพฒันำคุณภำพข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ภำยใตก้ระบวนกำรดงัน้ี 
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 10. ข้อควรพจิารณาในการประกนัคุณภาพ 
  10.1 กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็น“เคร่ืองมือ” ท่ีช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได ้“คุณภำพ”  ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่เป็นหนำ้ท่ีของหน่วยงำน/เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบกำร
ประกนัคุณภำพ 
  10.2 ผูบ้ริหำรหน่วยงำนมีบทบำทส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำรประกนัคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยคือ
วฒันธรรมคุณภำพ และกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง (continuous Quality Improvement : CQI) โดยผูบ้ริหำรควรมี
บทบำท คือ รับรู้เก่ียวกบักำรประกนัคุณภำพอยำ่งถูกตอ้ง และมุ่งมัน่ เอำจริงเอำจงักบักำรปฏิบติัใหเ้ป็นตวัอยำ่ง
แสดงใหเ้ห็นวำ่กำรประกนัคุณภำพเป็นเร่ืองส ำคญั และจ ำเป็นท่ีตอ้งปฏิบติั โดยก ำหนดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจน ให้
กำรประกนัคุณภำพบูรณำกำรในงำนประจ ำ สร้ำงกำรรับรู้ท่ีถูกตอ้งต่อคนในองคก์รเก่ียวกบักำรประกนัคุณภำพ 
  10.3 กำรประกนัคุณภำพ เป็นกระบวนกำรท่ีตอ้งท ำอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดปี ไม่ใช่เป็นเพียงกำร
จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพ 
  10.4 ระบบฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ และส่งผลต่อคุณภำพในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ กำร
วำงแผน (P) กำรปฏิบติังำนประจ ำ (D) กำรตรวจสอบประเมิน (C) ตลอดจนถึงกำรปรับปรุงและพฒันำ (A) 
 

การพจิารณาต าแหน่งและผลงานทางวชิาการ 
 กฎหมายและระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
  1. ประกำศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  แกไ้ขเพิม่เติมถึงปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2552  (มี
ภำคผนวก จึงเป็นเอกสำรแนบทำ้ย ก.พ.อ. ดว้ย) 
  2. ประกำศ  ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินคุณสมบติัและผลงำนทำงวิชำกำร
เพื่อใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ไดรั้บเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 
  3. ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรพจิำรณำแต่งตั้งบุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2554 
 

 1. สาระส าคญัของการพจิารณาต าแหน่งและผลงานทางวชิาการ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรไดอ้อกประกำศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลใหด้ ำรง
ต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เติมถึงปัจจุบนั 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2552 เพื่อใหม้หำวิทยำลยัแต่ละแห่งใชเ้ป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำต ำแหน่งและผลงำน
ทำงวิชำกำรของอำจำรยใ์นสงักดั   
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  ในส่วนของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์นั้น ไดมี้กำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินคุณภำพผลงำน 
ทำงวิชำกำรในผูช่้วยศำสตรำจำรย ์และรองศำสตรำจำรย ์เป็นระบบคะแนนเพิ่มเติม (โดยก ำหนดค่ำน ้ำหนกัของ
ผลกำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำรแต่ละประเภท ระดบัคุณภำพขั้นต ่ำ และคะแนนรวมขั้นต ่ำของแต่ละระดบั
ไว)้ หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำต ำแหน่งและผลงำนทำงวิชำกำรโดยสรุปปรำกฏตำมตำรำง 
  หลกัเกณฑ์การพจิารณาต าแหน่งและผลงานทางวชิาการ 
คุณสมบตั/ิองค์ประกอบ ผศ. รศ. ศ. หมายเหตุ 

อำยงุำน     
ป.ตรี 
ป.โท 
ป.เอก 

9 ปี 
5 ปี 
2 ปี 

ได ้ผศ.แลว้ 
3 ปี 

ได ้รศ.แลว้ 2 ปี  

ผลกำรสอน     และ เอกสำรประ 
กอบกำรสอน 

เอกสำรค ำสอน 
 

 - คณะประเมินผลกำรสอน 
  ควบคู่กบัเอกสำรฯตำมแนวทำง 
  ของประกำศ มธ. - ค่ำน ้ ำหนกั 

- คุณภำพขั้นต ่ำ 
5 
B 

(ช ำนำญ) 

5 
B+ 

(ช ำนำญพิเศษ) 

เช่ียวชำญ 

ผลงำนทำงวิชำกำร     
1. วิจยั หรือ 
ผลงำนทำงวิชำกำร 
ลกัษณะอ่ืน (ทุกระดับ) 
- ค่ำน ้ ำหนกั 
- คุณภำพขั้นต ่ำ 

 
 
 
20 
B 

 
 
 
20 
B 

 
 

 
- ดีมำก (วิธีท่ี1) 
- ดีเด่น (วิธีท่ี 2) 

- โปรดดูหลกัเกณฑก์ำรเผยแพร่ 
ในเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. 
- ระดบั ศ. วิธีท่ี 2 ใชผ้ลงำน 
  ประเภทเดียวซ่ึงจะยำกมำก  
  เพรำะผลงำนตอ้งมีคุณภำพดีเด่น 

และ     
2. ต ำรำ หรือหนงัสือ  
(ทุกระดับ) 
- ค่ำน ้ ำหนกั 
- คุณภำพขั้นต ่ำ 

 
 
20 
B 

 
 
20 
B 

 
 
- ดีมำก (วิธีท่ี1) 
- ดีเด่น (วิธีท่ี 2) 

- ต  ำรำ ตอ้งมิใช่เร่ืองเดียวกบั 
  เอกสำรประกอบกำรสอน/ค ำสอน 
- โปรดดูหลกัเกณฑก์ำรเผยแพร่ 
ในเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. 

และ     
3.บทควำมวิชำกำร(ผศ.) 
- ค่ำน ้ ำหนกั 
- คุณภำพขั้นต ่ำ 

 
10 
B 

 
- 
- 

 
- 
- 

- โปรดดูหลกัเกณฑก์ำรเผยแพร่ 
ในเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. 

    -คะแนนรวมขั้นต ่ำ 60 120 -ดีมำก (วิธีท่ี 1)  
-ดีเด่น (วิธีท่ี 2)  

- เฉพำะผลงำนท่ีผำ่นเกณฑข์ั้นต ่ำ
เท่ำนั้นท่ีจะน ำมำคิดคะแนน 
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  หลกัเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมตำรำงขำ้งตน้นั้นเป็นกำรขอโดยวิธีปกติแต่ประกำศ 
ก.พ.อ. และขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยัเปิดโอกำสใหมี้กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยวธีิพิเศษได ้3 กรณี คือ 
(1) กรณีปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลำท่ีก ำหนด (2) กรณีผูข้อมิไดด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วย
ศำสตรำจำรยห์รือรองศำสตรำจำรย ์มำก่อน และ (3) กรณีขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสำขำวชิำท่ี
เช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงไปจำกสำขำวิชำเช่ียวชำญเดิม ซ่ึงกำรขอโดยวิธีพิเศษจะยำกมำกเพรำะตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุ
ประเมินผลงำน 5 คน และมีขอ้ก ำหนดเร่ืองจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร ระดบัคุณภำพขั้นต ่ำ และคะแนนรวมขั้น
ต ่ำไวสู้ง 
 

 2. ขั้นตอนการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
  งำนพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กองบริกำรกำรศึกษำ ไดจ้ดัท ำกระบวนงำนพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรส ำหรับเป็นแนวปฏิบติั โดยสรุปมี 5 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  : ตรวจสอบคุณสมบติัและผลงำนทำงวิชำกำรโดยกองกำรเจำ้หนำ้ท่ีและ 
    กองบริกำรกำรศึกษำ 
  ขั้นตอนท่ี 2  : ส่งผลงำนทำงวิชำกำรใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 
  ขั้นตอนท่ี 3  : ประชุมคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุและคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง 
    ทำงวิชำกำร 
  ขั้นตอนท่ี 4  : เสนอมหำวิทยำลยั (คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัและสภำมหำวิทยำลยั) 
  ขั้นตอนท่ี 5  : ส่งกองกำรเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง สกอ. 
  กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร และเป็นระบบท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้ำจำรยผ์ลิตผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อพฒันำองคค์วำมรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ใหพ้ฒันำกำ้วหนำ้เขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน และเป็นกำรสร้ำง
ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพประกำรหน่ึงใหแ้ก่อำจำรย ์
 

 3. ประเด็นที่ควรพจิารณา 
  กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร และเป็นระบบท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้ำจำรยผ์ลิตผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อพฒันำองคค์วำมรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ใหพ้ฒันำกำ้วหนำ้เขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน และเป็นกำรสร้ำง
ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพประกำรหน่ึงใหแ้ก่อำจำรย ์จ ำนวนผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นตวับ่งช้ี
คุณภำพของคณะ/มหำวิทยำลยัประกำรหน่ึง ผูบ้ริหำรคณะ/หน่วยงำนจึงควรกระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุนให้
อำจำรยส์ร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อน ำใชใ้นกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร และก ำกบัดูแลตรวจสอบในประเดน็
ต่ำง ๆ  เช่น 
  3.1 เน่ืองจำกองคป์ระกอบหลกัประกำรหน่ึงซ่ึงน ำมำพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรน ำผลกำร
สอน ซ่ึงมหำวทิยำลยัไดม้อบหมำยใหค้ณะ/หน่วยงำนเป็นผูรั้บผดิชอบด ำเนินกำรในเร่ืองน้ีทั้งหมด คณะ/หน่วย 
งำนจดัตอ้งด ำเนินกำรใหค้รบถว้นตำมขอ้บงัคบัและประกำศของมหำวิทยำลยั มีกำรออกแบบประเมินผลกำร
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สอนมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำประเมินผลกำรสอน ตอ้งน ำเอกสำรประกอบกำรสอนหรือ
เอกสำรค ำสอนมำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย และเป็นกำรประเมินผลกำรสอนเฉล่ีย 2 ภำคกำรศึกษำ ยอ้นหลงัไม่
เกิน 3 ปี เป็นตน้ 
  3.2 ปัจจุบนัหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีรำยละเอียดปลีกยอ่ยมำกข้ึน และ
ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ  มีกำรตรวจสอบขอ้มูล/เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเคร่งครัดมำกข้ึน คณะ/
มหำวิทยำลยัจึงตอ้งกลัน่กรองขอ้มูลและเอกสำรอยำ่งเคร่งครัดเช่นกนั และเพื่อใหก้ำรมิใหต้อ้งมีกำรขอขอ้มูล
เพิ่มเติมในภำยหลงั คณะ/หน่วยงำนจึงควรใหมี้กำรตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น 
         (1) กำรกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ 03 มีควำมครบถว้นสมบูรณ์ เขียนรำยช่ือผลงำนทำง
วิชำกำรใหต้รงกบัผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ และเขียนรำยช่ือผลงำนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม  
         (2) นอกจำกอำจำรยจ์ะตอ้งกรอกประเภทผลงำนวิชำกำรใหถู้กตอ้งตำมเอกสำรแนบทำ้ย
ประกำศ  ก.พ.อ. แลว้ ผลงำนวิชำกำรดงักล่ำวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสำขำวิชำเช่ียวชำญท่ีเสนอขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
         (3) เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. ก ำหนดหลกัเกณฑส์ ำคญั ๆ ไวห้ลำยประกำร เช่น 
ลกัษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรและวิธีกำรเผยแพร่ผลงำนแต่ละประเภทจึงขอใหมี้กำรตรวจสอบ
โดยละเอียดและติดตำมเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จำกอำจำรยท่ี์เสนอขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เร่ืองสดัส่วนผลงำนวิชำกำรนั้นขอใหร้ะบุสดัส่วนและหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบใหช้ดัเจนโดยใหทุ้กท่ำนท่ี
ส่วนรวมลงนำมก ำกบัใหค้รบถว้น 
  3.3 ในกำรเผยแพร่งำนวิจยัมีหลำยลกัษณะและมีกำรก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจนในเอกสำรแนบทำ้ย
ประกำศ ก.พ.อ. ในกรณีท่ีเป็นกำรเผยแพร่งำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงมีรำยละเอียดและควำมยำวนั้น ผูข้อจะตอ้ง
แสดงหลกัฐำนวำ่ไดผ้ำ่นกำรประเมินคุณภำพในโดยผูท้รงคุณวฒิุ (หรือคณะกรรมกำรฯ) ท่ีไดรั้บมอบหมำยใน
กำรด ำเนินกำรเร่ืองดงักล่ำว และแสดงหลกัฐำนวำ่ ไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวิชำกำรและวชิำชีพในสำขำวิชำนั้น และ
สำขำวิชำท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งกวำ้งขวำง ซ่ึงกำรหำหลกัฐำนท่ีถูกตอ้งครบถว้นตำมท่ี ก.พ.อ. ก ำหนดนั้น มกัสร้ำง
ควำมยุง่ยำกใหแ้ก่ผูข้อเสมอ 
       นอกจำกน้ี รำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกบับทควำมวจิยัท่ีน ำไปตีพิมพเ์ผยแพร่
ในวำรสำรวจิยัหรือลกัษณะอ่ืน ๆ นั้น ถือวำ่เป็นผลงำนช้ินเดียวกนั จะน ำมำใชเ้ป็นผลงำน 2 ช้ินมิได ้
  3.4 เร่ืองท่ีคณะ/หน่วยงำนควรแจง้ใหอ้ำจำรยร์ะมดัระวงัอีกประกำรหน่ึง คือ ผูข้อจะน ำ
ผลงำนวิจยัท่ีเป็นส่วนของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำหรือประกำศนียบตัรใด ๆ มำเป็นผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ได ้(มิฉะนั้นจะเป็นกำรผดิจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร) เวน้แต่ผูเ้สนอขอจะได้
ท ำกำรศึกษำวจิยัขยำยผลต่อจำกเดิมอยำ่งต่อเน่ืองจนปรำกฏผลควำมกำ้วหนำ้อยำ่งเห็นไดช้ดั โดยระบุสดัส่วน
ของงำนท่ีไดศึ้กษำเพิ่มเติมใหช้ดัเจน 
  3.5 จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เป็นเร่ืองส ำคญัท่ี ก.พ.อ. และมหำวิทยำลยั 
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ธรรมศำสตร์ ก ำหนดกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กล่ำวคือ นอกจำกกำรประเมินผลงำนทำงวชิำกำร นั้น 
นอกจำกจะเป็นกำรประเมินดำ้นคุณภำพทำงวิชำกำรจะตอ้งประเมินดำ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
ควบคู่กนัไปดว้ย ในกำรจดัท ำผลงำนทำงวิชำกำรผูข้อจึงระมดัระวงัและตอ้งศึกษำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
พระรำชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พระรำชบญัญติัสิทธิบตัร และขอ้ก ำหนดองคก์รวิชำชีพ ฯลฯ และขอใหค้ณะ/หน่วยงำน
ช่วยตรวจสอบในเบ้ืองตน้ดว้ย 
  3.6 คณะควรแจง้ใหอ้ำจำรยซ่ึ์งใกลเ้กษียณอำยแุละประสงคจ์ะขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตอ้ง 
เสนอขอล่วงหนำ้ก่อนเกษียณ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรขอต ำแหน่งศำสตรำจำรยน์ั้นไม่ควรขอในปีสุดทำ้ย เพรำะ 
หำกคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุเห็นสมควรใหมี้กำรแกไ้ขผลงำน (ต ำรำ/หนงัสือ) กำรแกไ้ขจะตอ้งด ำเนินกำรให้
เรียบร้อยสมบูรณ์ขณะท่ียงัรับรำชกำรอยู ่ซ่ึงในบำงกรณีอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดท้นั 
     นอกจำกน้ีผูท่ี้อยูร่ะหวำ่งลำศึกษำ/ลำฝึกอบรม (หรือลำประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดป้ฏิบติัรำชกำร 
ท่ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์) จะเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ได ้และหำกจะเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ก่อนกำรลำ จะตอ้งเป็นกำรขอโดยวิธีปกติเท่ำนั้น 
 

 4. การเชิดชูเกยีรติทางวชิาการอืน่ ๆ 
  นอกจำกต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรยป์ระจ ำดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ยงัมีขอ้บงัคบั/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัต ำแหน่งทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ เป็นกำรยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ แก่มหำวิทยำลยัทั้ง
ภำยในและภำยนอก ดงัน้ี 

ต าแหน่ง คุณสมบัตขิองผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง 
1. ธรรมศำสตรำจำรย ์

(Thammasat Honorary 
Professor) 

-  เป็นผูท่ี้เคยเป็นศำสตรำจำรยม์ำก่อน 
-  เป็นผูท่ี้ไดท้  ำคุณประโยชนแ์ก่มหำวิทยำลยั มีช่ือเสียง ควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของมหำวิทยำลยัและ 
คนทัว่ไป (ไดรั้บเงินสมนำคุณตำมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด) 

 

2. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ 
(Emeritus Professor) 

-  เคยเป็นศำสตรำจำรยป์ระจ ำซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม 
   ช ำนำญเป็นพิเศษแต่พน้จำกหนำ้ท่ีรำชกำรในมหำวิทยำลยัไปแลว้ 
-  เป็นผูอุ้ทิศตนทำงดำ้นวิชำกำร มีผลงำนทำงวิชำกำร 
-  เป็นผูท้รงเกียรติคุณ มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
    สมควรไดรั้บกำรยกยอ่ง  
 

3. กีรตยำจำรย ์
(Distinguished Scholar) 

-  เป็นอำจำรยข์องมหำวิทยำลยั รับรำชกำรหรือท ำงำนมำไม่นอ้ยกวำ่ 
   10 ปี 
-  เป็นผูมี้คุณธรรม ควำมสำมำรถในกำรสอน มีควำมประพฤติเป็น 
    แบบอยำ่งสมฐำนะควำมเป็นครู เป็นท่ียอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงส ำหรับ 
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    ประชำคมธรรมศำสตร์ 
-  มีผลงำนเป็นท่ียอมรับ อุทิศตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษใ์นดำ้นกำรสอน 
    กำรวิจยั กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
-  เป็นผูท่ี้รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีฐำนะอำจำรย ์ช่วยเหลืองำนบริหำรของ 
   มหำวิทยำลยั (ไดรั้บเงินค่ำสมนำคุณ 120,000 บำท)  
 

4. ศำสตรเมธำจำรย ์
(Chair Professor) 

-  เป็นศำสตรำจำรยป์ระจ ำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  เป็นผูท่ี้มีผลงำนวิชำกำรท่ีมีคุณภำพดีเลิศ ออกสู่สงัคมอยำ่งต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผำ่นมำ 

-  มีแผนงำนท่ีชดัเจนในกำรผลิตผลงำนทำงวชิำกำรท่ีมีคุณภำพดีเลิศอยำ่ง
ต่อเน่ืองในช่วงระยะ 3 ปี ขำ้งหนำ้ (ไดรั้บเงินสนบัสนุนรำยปี ตำม
ระยะเวลำท่ีหน่วยงำนผูส้นบัสนุนทำงกำรเงินประสงค ์โดยมีรำยงำนผล
กำรปฏิบติังำนทำงวิชำกำรเป็นรำยปี)  

 

5. ธรรมศำสตรำภิชำน 
(Thammasat Distinguished 
Fellow) 

-  เป็นผูท้รงคุณวฒิุภำยนอก 
-  เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเป็นท่ีประจกัษใ์นสำขำวิชำหน่ึงสำขำวิชำใด
โดยเฉพำะ และมีภำรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อประโยชนท์ำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำน 

   คุณสมบติัของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่ง 

 -  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสงัคม (ไดรั้บเงินสมนำคุณ 
    ตำมควำมเหมำะสม)  
 

6. ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
(Visiting Professor) 

-  เป็นหรือเคยเป็นอำจำรยพ์ิเศษของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์โดย 
ท ำกำรสอนไม่ต ่ำกวำ่ 5 ปี ส ำหรับผูไ้ดรั้บปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่ต ่ำ
กวำ่ 10 ปีส ำหรับผูไ้ดรั้บปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และไม่ต ่ำกวำ่ 15 ปี
ส ำหรับผูไ้ดรั้บปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

-  ส ำหรับผูท่ี้เคยเป็นอำจำรยป์ระจ ำของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
อำจน ำระยะเวลำมำนบัรวมได ้แต่ตอ้งเป็นอำจำรยพ์ิเศษติดต่อกนัมำแลว้
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี 

-  ตอ้งท ำกำรสอนไดผ้ลดีสมควำมมุ่งหมำย 
-  มีผลงำนวิจยัหรือผลงำนแต่งต ำรำหรือผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืนท่ี
เทียบเคียงกนัไดท่ี้มีคุณภำพดีมำกและไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่มำแลว้ 

 

7. รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
แห่งมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษแห่ง
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี หรือ  
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(Visiting Associate Professor) ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งอำจำรยพ์ิเศษของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
ติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 8 ปี 

-  ตอ้งท ำกำรสอนไดผ้ลดีสมควำมมุ่งหมำย 
-  มีผลงำนวิจยั หรือผลงำนแต่งเรียบเรียง ต ำรำ หนงัสือ หรือผลงำนทำง
วิชำกำรในลกัษณะอ่ืน ท่ีมีคุณภำพดีและไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่  

 

8. ผูช่้วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
แห่งมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
(Visiting Assistant Professor) 

-  เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งอำจำรยพ์ิเศษของมหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ ติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี 

-  ตอ้งท ำกำรสอนไดผ้ลดีสมควำมมุ่งหมำย 
-  มีผลงำนวิจยั หรือ ผลงำนแต่งเรียบเรียง ต ำรำ หนงัสือ หรือผลงำนทำง
วิชำกำรในลกัษณะอ่ืนท่ีมีคุณภำพดีและไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่   

 

9. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ 
รองศำสตรำจำรย ์และ
ศำสตรำจำรย ์ส ำหรับลูกจำ้ง
ชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศ 

-  เป็นลูกจำ้งชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศ 
-  เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำท่ีคณะได้
มอบหมำยดำ้นวิชำกำรใหรั้บผดิชอบและไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งดียิง่ อนั
เป็นประโยชนแ์ก่คณะและมหำวิทยำลยั 

-  คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกำรใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วย
ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (ขอ้ 6) รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (ขอ้ 7) และ
ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (ขอ้ 8) ตำมล ำดบั 

 

การบริหารงานวจิยั 
  มหำวิทยำลยัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ ใหเ้ป็นมหำวิทยำลยัวิจยัท่ีผลงำนงำนวจิยัอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำประเทศ และไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงในระดบันำนำชำติ จึงส่งเสริมและกระตุน้
ใหค้ณำจำรย ์และบุคลำกรเร่งสร้ำงผลงำนวิจยัโดยผำ่นกลไกต่ำง ๆ เช่น กำรเพิ่มทุนวิจยัในหลำยลกัษณะ กำรใช้
งบประมำณแบบมุ่งเป้ำขบัเคล่ือนไปสู่เป้ำหมำย กำรก ำหนดกรอบยทุธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณจำกเงิน
รำยได ้กำรปรับปรุงระเบียบเพื่อใหก้ำรปฏิบติัมีควำมคล่องตวั กำรปรับตวัช้ีวดักำรปฏิบติัรำชกำร เป็นตน้ 
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
    1. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยเงินอุดหนุนกำรวิจยัท่ีไดรั้บจำกเงินงบประมำณ
แผน่ดิน พ.ศ. 2549 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
    2. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนวิจยัและกองทุนวิจยั มหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2555 
    3. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกองทุนวจิยัของคณะ พ.ศ. 2555 
    4. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกองทุนเพิ่มพนูควำมรู้ในต่ำงประเทศ พ.ศ. 2551 
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    5. ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยทุนสนบัสนุนกำรเขียนต ำรำและส่ือกำรสอน พ.ศ. 2555 
 1. บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารคณะ/หน่วยงานในด้านการบริหารงานวจัิย 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์มีกำรจดัตั้งกองทุนวิจยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อสนบัสนุนงบประมำณ
ในกำรผลิตผลงำนวิจยัและกำรประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ผลกัดนัใหมี้กำรรวมกลุ่มกำรวิจยั พฒันำนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
และสนบัสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพทั้งในระดบัชำติและนำนำชำติ และก ำหนดใหปี้ พ.ศ. 2551 เป็น
ปีแห่งกำรวิจยั ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 ไดรั้บกำรคดัเลือกจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ใหเ้ขำ้สู่
โครงกำรมหำวิทยำลยัวิจยัแห่งชำติ ซ่ึงปัจจยัควำมส ำเร็จของโครงกำร คือ ผูบ้ริหำร คณำจำรย ์บุคลำกรทำงกำร
วิจยั  และบุคลำกรสำยสนบัสนุน โดยผูบ้ริหำรเป็นปัจจยัควำมส ำเร็จท่ีส ำคญัในกำรเป็นผูส้นบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนสอดรับกบันโยบำยดงักล่ำว เช่น 
  1.1 ก ำกบั ดูแล ติดตำมและสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินกำรบริหำรงำนวิจยัของคณะ/หน่วยงำน 
เป็นไปตำมนโยบำย/แผนงำน/กิจกรรม ท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 
  1.2 จดัใหมี้กองทุนวิจยัของคณะและกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นผูก้  ำหนดกรอบและทิศทำง 
กำรวิจยั รวมทั้งบริหำรจดักำรงำนดำ้นวิจยัของคณะ/หน่วยงำน 
  1.3 ใหก้ำรสนบัสนุนในดำ้นต่ำง ๆ กบัคณำจำรยแ์ละบุคลำกรทำงกำรวิจยัของคณะ/หน่วยงำน 
เพื่อเอ้ือใหเ้กิดบรรยำกำศท่ีดีในดำ้นกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนวิจยั อำทิ งบประมำณและอุปกรณ์ในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรคผ์ลงำนวิจยั 
  1.4 ติดตำมผลงำนวิจยัใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ ซ่ึงมหำวิทยำลยัไดก้ ำหนดขั้นตอนของ
มหำวิทยำลยัไวด้งัน้ี 
        (1)โครงกำรวิจยัท่ีไดรั้บงบประมำณผูว้จิยัจะตอ้งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินกำร
วิจยัทุกๆ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดล้งนำมในสญัญำรับทุนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณในงวดท่ี 2 ได ้
        (2) หำกผูว้จิยัไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจยัใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดในสญัญำ ผูว้ิจยัสำมำรถขอ
ขยำยเวลำด ำเนินกำรวิจยัไดต้ำมเกณฑท่ี์ก ำหนดของทุนแต่ละประเภท โดยจะตอ้งมีกำรรำยงำนผลกำรวิจยั
เบ้ืองตน้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมติัของฝ่ำยวิจยั 
        (3) หำกผูว้จิยัยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จตำมก ำหนดระยะเวลำท่ีก ำหนด ฝ่ำยวิจยัจะแจง้
ติดตำมผลงำนวิจยัไปยงัคณะ/หน่วยงำน เพือ่ใหผู้ว้ิจยัจดัส่งรำยงำนกำรวจิยัหรือคืนเงินงบประมำณ หำกผูว้ิจยั
เพิกเฉยฝ่ำยวจิยัจะระงบักำรพิจำรณำใหทุ้นในทุก ๆ ประเภท และรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
(ก.บ.ม.) เพื่อหำแนวทำงก ำหนดบทลงโทษต่อไป 
 

 2. ประเภททุนสนับสนุนการวจัิย 
  ทุนท่ีพิจำรณำและจดัสรรงบประมำณโดยมหำวิทยำลยั 
  2.1 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยัส ำหรับอำจำรยแ์ละบุคลำกรทำงกำรวิจยั  
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 ประเภท/วงเงินทุน กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1 ทุนอุดหนุนกำรวิจยัจำกเงินงบประมำณแผน่ดิน 
 กรอบกำรจดัท ำขอ้เสนอโครงกำร

และวงเงินงบประมำณเป็นไปตำม
แนวทำงท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด และ
สอดคลอ้งกบันโยบำยดำ้นกำรวิจยั
ของประเทศและนโยบำย/ทิศ
ทำงกำรวิจยัของมหำวิทยำลยั 
ระเบียบ/ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
วำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยเงินอุดหนุนกำรวิจยั
ท่ีไดรั้บจำกเงินงบประมำณแผน่ดิน 
พ.ศ. 2549 
1) ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
วำ่ดว้ยกำรใชจ่้ำยเงินอุดหนุนกำรวิจยั
ท่ีไดรั้บจำกเงินงบประมำณแผน่ดิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

คณะ/หน่วยงำน มีหนำ้ท่ีควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงินอุดหนุนกำรวจิยั โดยใหจ่้ำยเงิน
ออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก  ร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือคณะ
ไดรั้บเงินงวดวิจยั 
งวดท่ีสอง  ร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุน
กำรวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของ
โครงกำรวิจยัภำยในระยะท่ีก ำหนดข้ึน
ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร 
งวดท่ีสำม ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือส่ง
รำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์และส่งหลกัฐำน
ในกำรขอตีพมิพบ์ทควำมวจิยัเรียบร้อย
แลว้ 

1 ปีงบประมำณ  
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
6 เดือน 

2 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำกกองทุนวิจยัจำกเงินกองทุนวิจยั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
2.1 งำนวิจยัส ำหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่   
 - เป็นทุนวิจยัส ำหรับอำจำรย ์

ขำ้รำชกำรและพนกังำนมหำวิทยำลยั
ท่ีปฏิบติังำนในมหำวิทยำลยัมำไม่
นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 
- ใหเ้งินอุดหนุนกำรวิจยัและเงิน
สมนำคุณผูว้ิจยัไม่เกิน 200,000 บำท
ต่อ 1 โครงกำร และเงินสมนำคุณท่ี
ปรึกษำโครงกำรวิจยัๆ ละไม่เกิน 
30,000 บำท 

มหำวิทยำลยัเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนทุนวจิยั
แก่ผูว้จิยั โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก จ่ำยใหเ้ม่ือผูว้ิจยัไดรั้บอนุมติั
โครงกำร 
งวดท่ีสอง จ่ำยใหเ้ม่ือไดรั้บอนุมติั
ผลงำนวิจยั 

ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่
วนัลงนำมในสัญญำ 
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
1 ใน 3 ของ
ระยะเวลำท่ีไดรั้บ
อนุมติั 

2.2 งำนวิจยัทัว่ไป   
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 ประเภท/วงเงินทุน กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 1) ประเภทก ำหนดหวัขอ้  เป็นกำร
วิจยัท่ีมหำวิทยำลยัเป็นผูก้  ำหนด
หวัขอ้ ซ่ึงมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ
ประเทศ หรือเป็นปัญหำท่ีส ำคญัของ
ระดบัชำติและนำนำชำติ 
2) ประเภททัว่ไป เป็นกำรวิจยัท่ีผูรั้บ
ทุนเสนอข้ึนมำตำมควำมสนใจและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยและและแนว
ทำงกำรวิจยัของมหำวิทยำลยั เช่น 
กำรวิจยัพื้นฐำน กำรวจิยัเสริม
หลกัสูตร วิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนรู้ 
เป็นตน้ 

จ ำนวนเงินอุดหนุนกำรวิจยัและ
เงินสมนำคุณผูว้ิจยัใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศของฝ่ำยวจิยั 

มหำวิทยำลยัเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนทุนวจิยั
แก่ผูว้จิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั โดยจ่ำยใหเ้ม่ือผูว้ิจยัท ำ
สญัญำรับทุนกบัมหำวิทยำลยั 
งวดท่ีสอง ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุน
กำรวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัรำยงำนควำมกำ้วหนำ้วำ่รวบรวม
ขอ้มูลครบถว้นแลว้และก ำลงัอยูใ่น
ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนกำรวิจยั 
งวดท่ีสำม ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัส่งรำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์และส่ง
หลกัฐำนในกำรขอตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ 

ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่
วนัลงนำมในสัญญำ 
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำ
ด ำเนินกำรไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
1 ใน 3 ของ
ระยะเวลำท่ีไดรั้บ
อนุมติั 

2.3 งำนวิจยัส่ิงประดิษฐ ์   
 ให้เงินอุดหนุนกำรวิจัยและเงิน

สมนำคุณผูว้ิจยัไม่เกิน 500,000 บำท
ต่อ 1 โครงกำร 

มหำวิทยำลยัเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนทุนวจิยั
แก่ผูว้จิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก ร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุนกำร
ประดิษฐท่ี์ไดรั้บอนุมติั โดยจ่ำยใหเ้ม่ือผู ้
ประดิษฐท์  ำสญัญำรับทุนกบัมหำวิทยำลยั 
งวดท่ีสอง ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
ประดิษฐท่ี์ไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูป้ระดิษฐร์ำยงำนควำมกำ้วหนำ้วำ่
รวบรวมขอ้มลูในกำรออกแบบ
ส่ิงประดิษฐเ์สร็จเรียบร้อยแลว้และก ำลงั
อยูใ่นขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนกำรวจิยั 
งวดท่ีสำม ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
ประดิษฐท่ี์ไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ

ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่
วนัลงนำมในสัญญำ 
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำ
ด ำเนินกำรไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 1 
ใน 3 ของระยะเวลำ
ท่ีไดรั้บอนุมติั 
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ผูป้ระดิษฐส่์งรำยงำนและผลงำนกำร
ประดิษฐเ์รียบร้อยแลว้ 

2.4 งำนวิจยัสถำบนั   
 ให้เงินอุดหนุนกำรวิจัยและเงิน

สมนำคุณผูว้ิจยัไม่เกิน 100,000 บำท
ต่อ 1 โครงกำร 

มหำวิทยำลยัเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนทุนวจิยั
แก่ผูว้จิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั โดยจ่ำยใหเ้ม่ือผูว้ิจยัท ำ
สญัญำรับทุนกบัมหำวิทยำลยั 
งวดท่ีสอง ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุน
กำรวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัรำยงำนควำมกำ้วหนำ้วำ่รวบรวม
ขอ้มูลครบถว้นแลว้และก ำลงัอยูใ่น
ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนกำรวิจยั 
งวดท่ีสำม ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัส่งรำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่
วนัลงนำมในสัญญำ 
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำ
ด ำเนินกำรไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
1 ใน 3 ของ
ระยะเวลำท่ีไดรั้บ
อนุมติั 

 ระเบียบ/ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์วำ่
ดว้ยกำรบริหำรงำนวิจยัและกองทุน
วิจยั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ.
2555 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยันกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
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1 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำกกองทุนวิจยัจำกเงินกองทุนวิจยั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
1.1 งำนวิจยัทัว่ไปส ำหรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ  
 เป็นทุนวิจยัท่ีใหก้ำรสนบัสนุน

กำรด ำเนินกำรวิจยัของนกัศึกษำ
ระดบับณัฑิตศึกษำ โดยนกัศึกษำ
จะตอ้งมีหวัขอ้วิทยำนิพนธท่ี์ไดรั้บ
กำรอนุมติัแลว้หรือผูท่ี้อยูร่ะหวำ่ง
ฝึกอบรมวฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชำญของ
หน่วยงำนในมหำวิทยำลยั 

จ ำนวนเงินอุดหนุนกำรวิจยัและ
เงินสมนำคุณผูว้ิจยัใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศของฝ่ำยวจิยั 
ระเบียบ/ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) ระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
วำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนวจิยัและ
กองทุนวิจยั 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัเบิกจ่ำยเงินสนบัสนุนทุนวจิยั
แก่ผูว้จิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
งวดแรก ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั โดยจ่ำยใหเ้ม่ือผูว้ิจยัท ำ
สญัญำรับทุนกบัมหำวิทยำลยั 
งวดท่ีสอง ร้อยละ 40 ของเงินสนบัสนุน
กำรวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัรำยงำนควำมกำ้วหนำ้วำ่รวบรวม
ขอ้มูลครบถว้นแลว้และก ำลงัอยูใ่น
ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนกำรวิจยั 
งวดท่ีสำม ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนกำร
วิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ก ำหนดจ่ำยใหเ้ม่ือ
ผูว้ิจยัส่งรำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์และส่ง
หลกัฐำนในกำรขอตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ 

ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่
วนัลงนำมในสัญญำ 
กำรขยำยเวลำ 
ขยำยเวลำ
ด ำเนินกำรไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 
1 ใน 3 ของ
ระยะเวลำท่ีไดรั้บ
อนุมติั 

2 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำกกองทุนวิจยัจำกเงินกองทุนบณัฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
2.1 ทุนสนบัสนุนกำรจดัท ำวิทยำนิพนธ์  
 จดัใหมี้ข้ึนเพื่อเป็นกำรสนบัสนุน

และส่งเสริมใหน้กัศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำของมหำวิทยำลยัได้
ผลิตผลงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพอนัจะ
น ำไปสู่กำรประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

ทุนสนบัสนุนทุนละ 8,000 บำท เบิกจ่ำย
เม่ือวิทยำนิพนธ์นั้นๆ ผำ่นกำรตรวจสอบ
คุณภำพจำกฝ่ำยวิจยัและประกำศใหเ้ป็น
วิทยำนิพนธ์ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน 

- 

3 ทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำกกองทุนวิจยัจำกเงินกองทุนนรนิติ  เศรษฐบุตร 
 เป็นทุนวิจยัท่ีจดัสรรใหก้บั

นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำใน
สำขำวิชำทำงรัฐศำสตร์ และ

ทุนสนบัสนุนละ 15,000 บำท  
 

- 
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สำขำวิชำอ่ืนๆ รวม 6 ทุน เพื่อเป็น
กำรสนบัสนุนใหเ้กิดกำรผลิตงำน
ทำงวิชำกำรของนกัศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

 

 3. ประเภทรางวลัและการสนับสนุนด้านการวจัิย 
  รำงวลัท่ีพิจำรณำและใหก้ำรสนบัสนุนโดยมหำวิทยำลยั 
  3.1 รำงวลั 
 ประเภท หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข วงเงินสนบัสนุน 

1 รำงวลัผลงำนวิจยัดีเด่น 
 เป็นรำงวลัท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อเชิดชู

เกียรติเจำ้ของผลงำนวิจยัท่ีไดผ้ลิต
ผลงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพสู่วงวชิำกำร
และสำธำรณชน ตลอดจนเป็นขวญั
ก ำลงัใจใหแ้ก่คณำจำรยห์รือนกัวจิยั
ของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
สร้ำงสรรคผ์ลงำนวิจยัท่ีมีคุณค่ำมำก
ยิง่ข้ึน โดยใหร้ำงวลัใน 4 สำขำวิชำ 
ไดแ้ก่ สำขำสงัคมศำสตร์ สำขำ
มนุษยศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลย ีและสำขำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ โดยผูท่ี้ไดรั้บรำงวลัจะไดรั้บ
มอบโล่และเงินรำงวลัในงำนวนั
นกัวิจยัมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ท่ีจดั
ข้ึนเป็นประจ ำทุกปี 

ผลงำนวิจยัท่ีสมควรไดรั้บกำรคดัเลือก
จะตอ้งเป็นผลงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพดีและ
ก่อใหเ้กิดคุณค่ำต่อวงวิชำกำรหรือน ำไปใช้
ประโยชน์ไดแ้ละตอ้งมีลกัษณะอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผลงำนวิจยัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
แสดงถึงควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละมีกำร
คน้ควำ้มำอยำ่งสมบูรณ์ 
2. เป็นผลงำนวิจยัท่ีแสดงถึงกำรริเร่ิมทำง
วิชำกำรหรือกำรพฒันำองคค์วำมรู้หรือ
เทคโนโลยใีหม่ 
3. เป็นผลงำนวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อกำรบริหำรและพฒันำมหำวิทยำลยั 

จ ำนวนเงินรำงวลัให้
เป็นไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลยั 

2 รำงวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ดีเด่นระดบัคณะ 
 เป็นรำงวลัท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อเชิดชู

เกียรตินกัวจิยัรุ่นใหม่ดีเด่นในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำนท่ีไดผ้ลิตผลงำนวิจยัท่ี
มีคุณภำพสู่วงวิชำกำรและสำธำรณชน 

1. เป็นผูว้ิจยัในผลงำนท่ีไดเ้ผยแพร่สู่
สำธำรณชนเรียบร้อยแลว้ เช่น ผลงำนวิจยั
ท่ีไดมี้กำรศึกษำคน้ควำ้ตำมกระบวนกำร
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมำะสมกบัสำขำวิชำ  

จ ำนวนเงินรำงวลัละ 
20,000 บำท และโล่
รำงวลั 
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 ประเภท หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข วงเงินสนบัสนุน 
ตลอดจนเป็นขวญัและก ำลงัใจในกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพมำก
ยิง่ข้ึน โดยก ำหนดใหค้ณะ/หน่วยงำน
ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยัท ำ
กำรคดัเลือกและเสนอช่ือผูมี้ควำม
เหมำะสมมำยงัฝ่ำยวิจยัเพื่อประกำศให้
เป็นผูรั้บรำงวลั โดยแบ่งออกเป็น 
รำงวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ดีเด่นประเภท
อำจำรย ์และ รำงวลันกัวิจยัรุ่นใหม่
ดีเด่นประเภทนกัวจิยัหรือผูป้ฏิบติังำน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยั 

หรือบทควำมวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์น
วำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติท่ีมีกำร
ตรวจคดัคุณภำพเป็นท่ียอมรับ ทั้งวำรสำร
ท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูลสำกล  วำรสำรท่ีไม่อยู่
ในฐำนขอ้มูลสำกล  และวำรสำร
ระดบัชำติท่ีมีผูป้ระเมินอิสระประเมิน
บทควำมก่อนไดรั้บกำรตีพิมพ ์ หรือ 
ผลงำนวิจยัท่ีไดน้ ำเสนอในท่ีประชุมทำง
วิชำกำรในระดบัชำติและนำนำชำติ รวม
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ผลงำน หรือ 
2. เป็นผูว้ิจยัในผลงำนสร้ำงสรรค ์อนั
หมำยถึงผลงำนประดิษฐคิ์ดคน้หรืองำน
สร้ำงสรรคท์ำงศิลปกรรมและจิตรกรรม 
หรือผลงำนแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี 
อนัเป็นท่ียอมรับระดบันำนำชำติและ
ระดบัชำติ  หรืองำนท่ีไดรั้บสิทธิบตัรเป็น
กำรแสดงควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร
เสริมสร้ำงองคค์วำมรู้หรือวิธีกำรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำ  หรือแสดงควำม
เป็นตน้แบบฯ  ในกำรบุกเบิกงำนใน
สำขำวิชำนั้น จ ำนวน 1 ผลงำน 

 

  3.2 ทุนสนบัสนุนทำงกำรวิจยัอ่ืน ๆ 

 ประเภท หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข วงเงินสนบัสนุน 
1 ทุนสนบัสนุนกำรตีพิมพผ์ลงำนวิจยั 
 1.1  ส ำหรับอำจำรยแ์ละบุคลำกรทำง 

กำรวิจยั (เงินกองทุนวิจยั มธ.) 
       เป็นทุนส ำหรับสนบัสนุนและ
ส่งเสริมบุคลำกรใหมี้กำรเผยแพร่
ผลงำนวิจยัโดยกำรจดัท ำเป็น

 
 
ประเภทท่ี 1 บทควำมวิจยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีอยู่ใน
ฐำนขอ้มูลสำกล และมีค่ำ Impact Factor 

 
 
บทควำมละไม่เกิน 
50,000 บำท 
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 ประเภท หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข วงเงินสนบัสนุน 
บทควำมน ำลงตีพิมพใ์นวำรสำรทำง
วิชำกำรทั้งในระดบัชำติและ
นำนำชำติ 
 
 
1.2  ส ำหรับนกัศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำ (จำกเงินกองทุน
บณัฑิตศึกษำ) 
       เป็นทุนส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหน้กัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลยัไดรั้บกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร หรือ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิชำกำรท่ีมี
รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม 
(Proceeding)  

ประเภทท่ี 2 บทควำมวิจยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีอยู่ใน
ฐำนขอ้มูลสำกล แต่ไม่มีค่ำ Impact Factor 
ประเภทท่ี 3 บทควำมวิจยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ใน
วำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ  
ประเภทที่  1  บทควำมท่ีได้ตอบรับกำร
ตีพิมพห์รือตีพิมพแ์ลว้ในวำรสำรวิชำกำร
ระดบันำนำชำติท่ีมีค่ำ Impact factor 
ประเภทที่  2  บทควำมท่ีได้ตอบรับกำร
ตีพิมพห์รือตีพิมพแ์ลว้ในวำรสำรวิชำกำร
ระดบันำนำชำติท่ีไม่มีค่ำ Impact factor 
หรือได้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิชำกำรท่ีมี
ร ำ ย ง ำ น สื บ เ น่ื อ ง จ ำ ก ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม 
(Proceeding) 
ประเภทที่  3  บทควำมท่ีได้ตอบรับกำร
ตีพิมพห์รือตีพิมพแ์ลว้ในวำรสำรวิชำกำร
ระดบัชำติ หรือไดน้ ำเสนอต่อท่ีประชุม
วิชำกำรระดบัชำติ ท่ีมีรำยงำนสืบเน่ืองจำก
กำรประชุม (Proceeding)  
**  หำกเสนอขอเกิน 1 บทควำม ให้เงิน
สนบัสนุนในประเภทท่ีสูงสุดเพียง 1 ทุน 

บทควำมละไม่เกิน 
20,000 บำท 
 
บทควำมละไม่เกิน 
10,000 บำท 
ทุนสนบัสนุนละ 
15,000 บำท 
 
 
ทุนสนบัสนุนละ 
8,000 บำท 
 
 
 
 
ทุนสนบัสนุนละ 
5,000 บำท 
 
 
 

2 ทุนสนบัสนุนกำรตีพิมพผ์ลงำนทำงวิชำกำร 
 ทุนสนบัสนุนกำรตีพิมพผ์ลงำน

วิชำกำรเป็นทุนส ำหรับสนบัสนุน
และส่งเสริมบุคลำกรใหมี้กำร
เผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรท่ีน ำลง
ตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำรทั้งใน
ระดบัชำติและนำนำชำติ 

ประเภทท่ี 1 บทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพแ์ลว้
ในวำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติท่ีอยูใ่น
ฐำนขอ้มูลสำกล แต่ไม่มีค่ำ Impact Factor 
ห รื อ ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ท่ี มี คุณภ ำพ
เทียบเท่ำ 
ประเภทท่ี 2 บทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพแ์ลว้
ในวำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ  

ผลงำนละไม่เกิน 
10,000 บำท 
 
 
 
ผลงำนละไม่เกิน 
5,000 บำท 

3 ทุนสนบัสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค ์
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 ทุนสนบัสนุนกำรเผยแพร่งำน

สร้ำงสรรคเ์ป็นทุนส ำหรับสนบัสนุน
และส่งเสริมบุคลำกรใหมี้กำร
เผยแพร่งำนสร้ำงสรรคท์ั้งใน
ระดบัชำติและนำนำชำติอยำ่งเป็น
ระบบและเป็นวิธีกำรท่ียมรับในวง
วิชำชีพและมีกำรประเมินคุณค่ำของ
ผลงำนท่ีเผยแพร่ 

ประเภทท่ี 1 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ในระดบันำนำชำติชำติ 
ประเภทท่ี 2 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 
ประเภทท่ี 3 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ในระดบัชำติ 

ผลงำนละไม่เกิน 
50,000 บำท 
ผลงำนละไม่เกิน 
20,000 บำท 
 
ผลงำนละไม่เกิน 
10,000 บำท 

4 ทุนเพิ่มพนูควำมรู้ในต่ำงประเทศ 
 เพื่อสนบัสนุน ฟ้ืนฟ ูเพิ่มพนูควำมรู้ 

ควำมช ำนำญ หรือกำรบริหำรงำน
ใหแ้ก่ บุคลำกร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลยั 

ในกำรจดัสรรทุนเพิ่มพนูควำมรู้ใน
ต่ำงประเทศจะพิจำรณำโดยเรียงล ำดบั
ควำมส ำคญัของกำรเพิ่มพนูควำมรู้ 
ในต่ำงประเทศดงัต่อไปน้ี 
1. กำรเพิ่มพนูควำมรู้ท่ีสำมำรถน ำมำนบั 
เป็นผลงำนของมหำวิทยำลยัตำมเกณฑ์
ของส ำนกังำนรับรอง มำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (กพร.) และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ได ้(กำร
น ำเสนอบทควำมวิจยัแบบ Oral 
Presentation ในท่ีประชุมวิชำกำรและ
บทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บ
กำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร
ประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
2. กำรอบรม/ ดูงำน ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน
กำรน ำมำใชใ้นกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรร่วมประชุมวิชำกำร/กำรสมัมนำ 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน
ไป-กลบั ในเสน้ทำง
ท่ีสั้นและประหยดั 
2. ค่ำเดินทำง
ภำยในประเทศนั้นๆ 
อยำ่งประหยดั 
(เฉพำะกำรเดินทำง
ระหวำ่งเมือง ใน
กรณีท่ีตอ้งเดินทำง
ไปดูงำนตำม
หลกัฐำนกำรอบรม 
หรือเดินทำงต่อจำก
สนำมบินไปยงัเมือง
ท่ีจะน ำเสนอบท 
ควำมวิจยัแบบ Oral 
Presentation กำร
อบรม/ดูงำน กำร
ร่วมประชุมวชิำกำร/
กำรสัมมนำ) 
3 .ค่ำลงทะเบียน
และค่ำธรรมเนียม 



 101 
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ใหเ้บิกตำมท่ีจ่ำยจริง   
4. ค่ำเบ้ียเล้ียงและ
ค่ำท่ีพกั ใหเ้บิก
ตำมท่ีจ่ำยจริง ใน
อตัรำรำชกำร วงเงิน
ไม่เกิน 100,000 
บำท 
5. ค่ำประกนักำร
เจบ็ป่วย และ
อุบติัเหตุ ใหเ้บิก
ตำมท่ีจ่ำยจริง วงเงิน
ไม่เกิน 2,000 บำท 
6. ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ท ำวีซ่ำ ใหเ้บิกตำมท่ี
จ่ำยจริง 

5 ศูนยแ์ห่งควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร 
 เพือ่มุ่งเนน้กำรพฒันำงำนวจิยัและ

วิชำกำรของมหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ ใหมี้ควำมเป็นเลิศ 
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรส่งเสริม
และพฒันำงำนวิจยัของมหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ใหม่้งสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร เพื่อกำ้วไปสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัวจิยั 

1. ศูนยจ์ะตอ้งมีกำรสร้ำงส่ิงประดิษฐห์รือ
ผลงำนดำ้นศิลปกรรม ท่ีไดรั้บกำรจด
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือลิขสิทธ์ิ
ผลงำน หรือไดรั้บกำรเผยแพร่และเป็นท่ี
ยอมรับในวงวชิำกำรระดบัชำติ หรือ 
ระดบันำนำชำติ ในระยะ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ
อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง หรือมีผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ในวำรสำรระดบั
นำนำชำติอยำ่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง และมี
ผลงำนตีพิมพส์ะสมอยำ่งนอ้ย 5 เร่ือง ใน
ระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ หรือมีผลงำนท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติท่ีเทียบเท่ำ
กนั โดยใหพ้ิจำรณำตำมลกัษณะกำร
ตีพิมพข์องแต่ละสำขำวิชำ 

1. ในระยะ 3 ปีแรก 
ของกำรเร่ิมก่อตั้ง
ศูนย ์กองทุนวิจยัจะ
สนบัสนุนเงินใหปี้
ละไม่เกินหน่ึงลำ้น
บำท โดยจะตอ้งมี
ผลงำนและแผนงำน
ครบถว้นตำมท่ี
ก ำหนดในแต่ละปี 
2. ภำยหลงัจำกท่ี
ศูนยไ์ดรั้บเงินทุน
สนบัสนุนติดต่อกนั
เป็นเวลำ 3 ปี และมี
ผลงำนและแผนงำน
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2. ศูนยจ์ะตอ้งมีแผนงำนกำรวิจยั แผนงำน
กำรประดิษฐ ์แผนงำนดำ้นศิลปกรรม กำร
สร้ำงผลงำนใหม่ ๆ รวมถึง ควำมร่วมมือ
กบัภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ ภำครัฐ 
หรือ ภำคประชำชน และควำมร่วมมือ 
ในระดบันำนำชำติเป็นรำยปี อยำ่งนอ้ย 
3 ปี โดยแผนงำนดงักล่ำวจะตอ้งมีควำม
สอดคลอ้งกบัช่ือและวตัถุประสงคข์อง
ศูนยแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบำยและแนว
ทำงกำรวจิยัของมหำวิทยำลยั และเป็น
ประโยชน์ต่อควำมเขม้แขง็ดำ้นวิชำกำร
ของประเทศไทย 
3. ศูนยจ์ะตอ้งมีผลงำนดำ้นกำรพฒันำ
บุคลำกร เช่น กำรร่วมงำนกบันกัวจิยัระดบั
หลงัปริญญำเอกหรือกำรผลิตนกัศึกษำ
ระดบับณัฑิตศึกษำ ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนท่ีไดเ้สนอไวผ้ลงำนและแผน
งำนวิจยั รวมถึงผลงำนดำ้นวิชำกำรอ่ืน ๆ 
ท่ีจะถูกนบัเป็นเง่ือนไขในกำรใหเ้งินทุน
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในขอ้น้ี จะตอ้งมี
ช่ือสมำชิกในศูนยเ์ป็นผูว้ิจยัหรือผูร่้วมวิจยั
ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง หรือจะตอ้งมีสมำชิก
ในศูนยเ์ป็นหวัหนำ้โครงกำรวิจยัหรือ
กิจกรรมท่ีท ำใหเ้กิดผลงำนนั้น ๆ โดยกำร
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ผลงำนต่ำง ๆ พร้อมกบั
ช่ือมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ก ำกบัดว้ย 

ครบถว้นตำมท่ี
ก ำหนด กองทุนวิจยั
จะใหเ้งินทุน
สนบัสนุนเท่ำกบั
ร้อยละ 50 ของ
งบประมำณจำก
แหล่งทุนภำยนอกท่ี
ศูนยไ์ดรั้บ ทั้งน้ีไม่
นอ้ยกวำ่ปีละหก
แสนบำท แต่ไม่เกิน
ปีละหน่ึงลำ้นหำ้
แสนบำท 

 
 
 
 4. หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลยั 
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  4.1 ส ำนกังำนบริหำรกำรวิจยั 
        กำรด ำเนินงำนทำงดำ้นกำรบริหำรงำนวิจยัของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มุ่งเนน้ไปสู่กำร
พฒันำคุณภำพวิชำกำรใหเ้ทียบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกลของมหำวิทยำลยัชั้นน ำในต่ำงประเทศ เพื่อกำรพฒันำ
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยั ท่ีใหค้วำมส ำคญักบักำรวิจยั กำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ และกำรพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรจดักำรภำยในเก่ียวกบังำนวิจยั ดงันั้น มหำวิทยำลยั จึงไดพ้ยำยำมระดมทรัพยำกรในทุกดำ้นเขำ้
มำสนบัสนุน  ในกำรบริหำรทุนวิจยันั้น มหำวิทยำลยับริหำรทุนวิจยัจำกงบประมำณหลำยแหล่งเช่น ทุนอุดหนุน
กำรวิจยัจำกเงินงบประมำณแผน่ดิน ทุนวจิยัจำกเงินกองทุนวิจยัมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และรวมถึงแหล่งทุน
อ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพือ่กำรสนบัสนุนนกัวิจยั กำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั กำรน ำผลกำรวิจยัไปใชป้ระโยชน์ กำรใหร้ำงวลัแก่
นกัวจิยัดีเด่น เป็นตน้ 
  4.2 สถำบนัวิจยัและใหค้  ำปรึกษำแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
        เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรงำนวิจยั และด ำเนินกำรวิจยัในนำม 
มหำวิทยำลยั เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนมีควำมคล่องตวั กำรรับงำนวิจยัของหน่วยงำนในมหำวิทยำลยักรณีท่ีผูว้่ำจำ้ง
ให้ท ำ วิ จั ย ประสงค์ ให้ มห ำ วิ ท ย ำลัย เ ป็ น คู่สัญญำ  มอบให้สถ ำบัน วิ จั ย และ ให้ ค  ำ ป รึ กษ ำแ ห่ ง
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลยัท่ีรับงำนวิจยัในนำมของมหำวิทยำลยัไดเ้พียงแห่งเดียว 
เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยสถำบนัวิจยัและใหค้  ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
พ.ศ. 2540  ขอ้ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่ 6 
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การบริหารกจิการนักศึกษา 
 
การส่งเสริมกจิการนักศึกษา 
 ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ
 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2522 
 

 1. หลกัการส่งเสริมกจิการนักศึกษา 
  มหำวิทยำลยัเป็นสถำบนักำรศึกษำชั้นสูงท่ีมีภำรกิจท่ีส ำคญั 4 ดำ้น คือ กำรผลิตบณัฑิต กำรวิจยั 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ภำรกิจท่ีส ำคญัในกำรผลิตบณัฑิตนั้น นอกจำกจะ
ใหบ้ณัฑิตเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ทำงวิชำกำรแลว้ จ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันำบณัฑิตใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ทำงดำ้นสติปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสงัคม หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่บณัฑิตธรรมศำสตร์ท่ีผลิตออกไปจะตอ้ง
มีลกัษณะอนัพึงประสงค ์4 ประกำร (รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์คร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 22 
มิถุนำยน 2552) คือ มีธรรมประจ ำจิต มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน และควำมเป็นธรรมศำสตร์ 
 

 2. คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ประกอบด้วย 
  2. 1 มีธรรมประจ ำจิต 
         (1) มีควำมช่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม มีวินยั และรู้จกักำลเทศะ 
         (2) มีควำมรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสงัคม 
         (3) มีน ้ ำใจ และเสียสละเพื่อประโยชน ์
         (4) รู้จกัใชชี้วิตอยำ่งมีคุณค่ำ และมีควำมสุข 
         (5) มีจริยธรรมวิชำชีพ และในกำรประกอบอำชีพ 
  2.2 มีควำมรู้ 
         (1) มีควำมรู้ และทกัษะในสำขำท่ีศึกษำ 
         (2) มีควำมรู้ในสำขำวิชำท่ีเก่ียวขอ้ง และรู้รอบเพื่อเช่ือมโยงกบัสงัคม 
         (3) มีควำมรู้ และทกัษะในกำรใชภ้ำษำไทยและภำษำองักฤษ 
  2.3 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
         (1) กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นควำมสำมำรถในกำรจดักำร วิเครำะห์และแกปั้ญหำ 
         (2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้เพื่อใชใ้นกำรท ำงำน 
         (3) ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
         (4) วฒิุภำวะทำงอำรมณ์ ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัและมีควำมอดทน 
         (5) ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
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         (6) ใฝ่รู้ ติดตำมและเท่ำทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
         (7) ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ี
         (8) กำรคิดในเชิงบวก 
         (9) ควำมเป็นผูน้ ำ 
  2.4 ควำมเป็นธรรมศำสตร์ 
         (1) เคำรพสิทธิของผูอ่ื้นและสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยำ่งมีควำมสุข 
         (2) กลำ้ท ำ กลำ้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงำมและเรียกร้องเพื่อควำมเป็นธรรมของสงัคม 
         (3) ใชสิ้ทธิและเสรีภำพอยำ่งรับผดิชอบ 
         (4) มีจิตอำสำและรับผดิชอบต่อสงัคม 
         (5) กำรมีหนำ้ท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชำธิปไตย 
         (6) ธ ำรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงำมของชำติ 
  กิจกรรมนกัศึกษำเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพือ่พฒันำนกัศึกษำดำ้นต่ำง ๆ นอกเหนือไปจำกส่ิงท่ี 
บงัคบัใหทุ้กคนตอ้งเรียนในชั้นเรียน กิจกรรมดงักล่ำวเป็นไปโดยสมคัรใจของนกัศึกษำและไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของคะแนนวชิำใดวิชำหน่ึง กิจกรรมมีจุดมุ่งหมำยในกำรพฒันำนกัศึกษำนั้นจึงหมำยรวมทั้งกิจกรรมท่ี
มหำวิทยำลยัจดัใหน้กัศึกษำและส่วนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษำไดจ้ดัข้ึนเอง โดยอยูภ่ำยใตก้ำรนิเทศและดูแลของ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำชุมนุมเพื่อใหน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้และสัมผสักำรใชชี้วิตในมหำวิทยำลยัดว้ยตนเองใหม้ำกท่ีสุด  
มหำวิทยำลยัไดพ้ยำยำมสร้ำงบรรยำกำศของมหำวิทยำลยัใหมี้ชีวิตชีวำมำกข้ึน เพื่อใหกิ้จกรรมนกัศึกษำเป็น
ช่องทำงหน่ึงท่ีส่งเสริมสนบัสนุนระบบกลไก กำรเรียนกำรสอนใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภำพ มีลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องมหำวิทยำลยั และสงัคม โดยในปัจจุบนักรอบกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำอยูภ่ำยใต้
นโยบำย แผนกลยทุธ์ โดยหลกักำรของขอ้บงัคบัเป็นเร่ืองของหลกักำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำ ท่ีจะให้
กิจกรรมนกัศึกษำเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
ส่งเสริม พลำนำมยั  ปลูกฝังคุณธรรมและพฒันำบุคลิกภำพของนกัศึกษำ เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีควำมสมบูรณ์ทั้ง
ดำ้นสติปัญญำ ร่ำงกำยและจิตใจ โดยใหน้กัศึกษำไดรั้บกำรสนบัสนุนใหเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ดว้ยควำม 
สมคัรใจ ตำมควำมสนใจของนกัศึกษำทำงดำ้นกีฬำ ศิลปะและวฒันธรรม กิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำ และกำร
บ ำเพญ็ประโยชน์ 
 

 3. การบริหารกจิการนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ 
  3.1 ระดบัมหำวิทยำลยั แบ่งเป็น 2  ส่วน 
        (1) สภำนกัศึกษำ 
        (2) องคก์รนกัศึกษำ 
  3.2 ระดบัหน่วยงำน ด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำรนกัศึกษำของคณะ และใหอ้ยูใ่นกำร 
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ควบคุมดูแลของคณะในกำรพิจำรณำอนุมติักำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ ของนกัศึกษำ  และสำมำรถออกขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนกัศึกษำคณะได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัของมหำวิทยำลยั 
 

 4. บทบาทของหน่วยงานในการส่งเสริมกจิการนักศึกษา 
  กำรส่งเสริมกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำถือเป็นช่องทำงหน่ึง หรือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำร
พฒันำใหน้กัศึกษำเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์จึงเป็นบทบำทของทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลยั โดยเฉพำะ
หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีจดักำรเรียนกำรสอน จึงเป็นบทบำทโดยตรงท่ีจะส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหน้กัศึกษำมีกำรจดั
กิจกรรมนกัศึกษำ โดยน ำนโยบำย แผนกลยทุธ์ของมหำวิทยำลยัเป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำยของคณะฯ 
เพื่อจดัสรรงบประมำณสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมนกัศึกษำ หรือส่งเสริมใหน้กัศึกษำมีกำรจดักิจกรรมมำกข้ึน 
และควรมีกำรประเมินผลกำรจดักิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ืองใหท้รำบวำ่กำรจดักิจกรรมและกำรส่งเสริม
กำรจดักิจกรรมของคณะฯ มีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำ และเป้ำหมำยของมหำวทิยำลยัท่ี
สำมำรถใชกิ้จกรรมนกัศึกษำพฒันำใหน้กัศึกษำของมหำวิทยำลยัเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคเ์พียงใดเพือ่ใหมี้
กระบวนกำรปรับปรุงงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
 

 5. แหล่งเงินงบประมาณ 
  หน่วยงำนมีแหล่งเงินงบประมำณในกำรส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษำ ดงัน้ี 
  5.1 งบประมำณหมวดเงินอุดหนุนในงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็น
งบประมำณท่ีจดัสรรใหก้บัองคก์รนกัศึกษำ สภำนกัศึกษำ ชุมนุม/ชมรม กองกิจกำรนกัศึกษำเป็นผูรั้บผดิชอบ 
  5.2 งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยไดข้องคณะฯ 
  5.3 เงินกองทุนค่ำธรรมเนียมทั้งในส่วนกลำงและระดบัคณะฯ 
  5.4 เงินสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกเป็นคร้ังครำว เช่น จำก  สกอ. หรือหน่วยงำนเอกชน 
 

การด าเนินการวนัิยนักศึกษา  
    ระเบียบทีถ่ือปฏิบัต ิ

 ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  วำ่ดว้ยวินยันกัศึกษำ พ.ศ. 2547   
 1.  ประเภทของความผดิวนัิย 
                1.1  วินยัท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตกำรสอบ 
                      1.2  วินยันกัศึกษำทัว่ไป   
  2.  ลกัษณะความผิดทางวนัิย 

       2.1 ควำมผดิวินยัท่ีร้ำยแรง  คือกำรกระท ำหรือพฤติกรรมท่ีมีบทลงโทษ 2 ลกัษณะคือ ไล่ออก และ  
ใหพ้กักำรศึกษำหรือพกักำรเสนอขออนุมติัปริญญำ  ลกัษณะควำมผดิท่ีมีโทษถึงไล่ออกมี 3 กรณีคือ 
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                          (1) ตอ้งโทษโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุก เวน้แต่ควำมผดิท่ีเป็นลหุโทษ หรือควำมผดิอนัได้
กระท ำโดยประมำท 
              (2) เป็นตวักำรยุยงและก่อเหตุวุ่นวำยร้ำยแรงให้เกิดข้ึนในบริเวณมหำวิทยำลยั เวน้แต่กำรใช้
สิทธิโดยชอบดว้ยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ 
              (3) กระท ำกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบอนัเป็นกำรเส่ือมเสียร้ำยแรงแก่มหำวิทยำลยั 
                           ลกัษณะควำมผดิท่ีใหพ้กักำรศึกษำหรือพกักำรเสนอขออนุมติัปริญญำ มีก ำหนดไม่เกินสองภำค
กำรศึกษำ มี 3 กรณี  
  กรณีที่  1                                           เ                             
                           
  กรณีที่ 2  ลกัทรัพย ์ฉอ้โกง  ปลอมเอกสำร หรือใชเ้อกสำรปลอมเพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
  กรณีที่ 3  ประพฤติผิดวินัยท่ีมีโทษร้ำยแรงแต่ไม่ถึงไล่ออก ใน 3   ณี คือ กำรรักษำควำม
สำมคัคี  กำรประพฤติตนเป็นสุภำพชน  และลกัษณะกำรกระท ำลกัษณะเดียวกนักบักรณีท่ีเป็นควำมผดิท่ีมีโทษ
ไล่ออก ตำมขอ้ 2 และ 3 ท่ียงัไม่ร้ำยแรงถึงขนำดไล่ออก 
                          2.2 ควำมผดิวินยัท่ีไม่ร้ำยแรง  คือ กำรกระท ำหรือพฤติกรรมท่ีมีบทลงโทษ 2 ลกัษณะคือกำรท ำ
ทณัฑบ์น และวำ่กล่ำวตกัเตือน  
                              กำรทุจริตกำรสอบถือเป็นกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผดิวินยัท่ีร้ำยแรงท่ีมีโทษตั้งแต่พกักำรศึกษำ
ถึงไล่ออก และมีกรณีตวัอยำ่งท่ีมหำวิทยำลยัลงโทษแลว้ดงัน้ี 
  (1)  น ำโน๊ตยอ่เขำ้หอ้งสอบ 
  (2)  เขำ้สอบแทนกนั 
  (3)  จดโน๊ตยอ่ไวท่ี้ฝำมือ 
  (4)  น ำเคร่ือง Talking Dict  เขำ้หอ้งสอบและบนัทึกวิชำท่ีสอบไวใ้นเคร่ือง Talking Dict 
  (5)  ส่งขอ้ควำมผำ่นโทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ 

                ลกัษณะกำรกระท ำควำมผิดใดท่ีขอ้บงัคบัไม่ไดก้ ำหนดโทษไวใ้หล้งโทษไดต้ั้งแต่ตกัเตือนถึง
พกักำรศึกษำ   

 

     3. แนวทางปฏิบัติเมื่อนักศึกษากระท าผดิวนัิย   
           3.1 กำรกระท ำผดิวินยัท่ีไม่ร้ำยแรง 
                           หำกคณะเป็นผูพ้บเห็นหรือรับทรำบว่ำนักศึกษำของตนกระท ำผิดวินัย คณะสำมำรถว่ำกล่ำว
ตกัเตือนให้ยุติหรือระงบักำรกระท ำ หรือพฤติกำรณ์ท่ีกระท ำนั้น ให้ค  ำแนะน ำ อบรม   และเก็บเร่ืองไวภ้ำยใน
คณะเพื่อใชต้รวจสอบหำกมีกำรกระท ำผดิวินยัซ ้ ำอีก  โดยไม่ตอ้งบนัทึกไวใ้นประวติันกัศึกษำ  ถำ้เป็นนกัศึกษำ
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ของคณะอ่ืนมำกระท ำผดิวินยัในบริเวณพื้นท่ีของคณะใดใหค้ณะนั้นแจง้ตน้สังกดัของนกัศึกษำท่ีกระท ำผดิวินยั
เพื่อไดต้กัเตือนต่อไป 

           หำกฝ่ำยกำรนกัศึกษำของมหำวิทยำลยัเป็นผูพ้บหรือทรำบเร่ืองฝ่ำยกำรนกัศึกษำจะด ำเนินกำรเอง
โดยกำรตกัเตือนใหย้ติุหรือระงบักำรกระท ำ หรือพฤติกำรณ์ท่ีกระท ำนั้น ใหค้  ำแนะน ำ อบรม    พร้อมบนัทึกและ
เก็บเร่ืองไวท่ี้งำนวินยัและพฒันำนกัศึกษำ   แต่ไม่บนัทึกไวใ้นประวติันกัศึกษำ  โดยบำงกรณีอำจมีกำรแจง้ให้
คณะรับทรำบดว้ย 

       3.2 กำรกระท ำผดิวินยัท่ีร้ำยแรง   
กระบวนกำรสอบสวนมีขั้นตอนท่ีส ำคญั 4 ขั้นตอน คือ กระบวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

สอบสวน กระบวนกำรสอบสวน กระบวนกำรแจง้ผลกำรสอบสวน และกระบวนกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำม
ค ำสัง่  สำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (1) กำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำกำรกระท ำของนกัศึกษำ 
      (1.1)  กำรทุจริตกำรสอบเป็นอ ำนำจของรองอธิกำรฝ่ำยกำรนกัศึกษำท่ีจะแต่งตั้งกรรมกำร  

โดยองคป์ระกอบกรรมกำรประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกรรมกำรและเลขำนุกำรไม่นอ้ยกวำ่  
3             ปฏิ      ใหค้ณะเสนอช่ือบุคคลมำใหฝ่้ำยกำรนกัศึกษำ 2 ต ำแหน่งคือ ประธำนกรรมกำร จะมำ
   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  หรือรองคณบดีฝ่ำยกำรนกัศึกษำ  หรือหวัหนำ้ภำค  หรือหวัหนำ้สำขำ  หรืออำจำรย์
คณะเจำ้ของวิชำท่ีมีกำรทุจริตกำรสอบ   และกรรมกำรมำจำกตวัแทนคณะเจำ้ของวิชำท่ีมีกำรทุจริตกำรสอบ  
หรือตวัแทนของคณะท่ีนกัศึกษำสงักดั   

      (1.2)  ลกัษณะควำมผดิวินยันกัศึกษำทัว่ไปท่ีมีโทษสูงกวำ่กำรตกัเตือนไม่วำ่จะเกิดในท่ีใด 
กต็ำม มีกระบวนกำรด ำเนินกำรลกัษณะเช่นเดียวกบักรณีนกัศึกษำทุจริตกำรสอบ  โดยคณะแจง้เร่ืองใหง้ำนวินยั
และพฒันำนกัศึกษำ  พร้อมช่ือผูท่ี้เป็นประธำนกรรมกำร  และกรรมกำรสอบสวน  เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนต่อไป 
  (2) กระบวนกำรสอบสวนของคณะกรรมกำร 
        คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนโดยมิชกัชำ้ให้แลว้เสร็จภำยใน 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บค ำสัง่แต่งตั้ง และขอขยำยเวลำกำรสอบสวนไดค้ร้ังละไม่เกิน 30 วนั และมีอ ำนำจขอพยำนหลกัฐำนท่ี
อยูใ่นควำมครอบครองของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมำใหถ้อ้ยค ำต่อคณะกรรมกำรสอบสวน 
และเม่ือสอบสวนเสร็จให้เสนอควำมเห็นต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนกัศึกษำเพื่อวินิจฉยัและสั่งลงโทษตำมควร
แก่ควำมผดิ ถำ้เป็นควำมผดิท่ีมีโทษไล่ออกใหร้องอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนกัศึกษำน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำ
โทษ 

  (3) กระบวนกำรแจง้ผลกำรสอบสวน 

               เม่ือมหำวิทยำลยัมีค  ำสัง่ลงโทษฝ่ำยกำรนกัศึกษำจะแจง้ผลกำรสอบสวนแก่นกัศึกษำและ 
ลงนำมรับทรำบ อำจำรยเ์จำ้ของวิชำ (กรณีทุจริตกำรสอบ)  กรรมกำรสอบสวนของคณะ อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
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ของนักศึกษำ รองคณบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ  และส ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อบนัทึกประวติันักศึกษำ 
นอกจำกน้ีจะแจง้ผลกำรสอบสวนทำงจดหมำยใหผู้ป้กครองของนกัศึกษำดว้ย 
  (4) กระบวนกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ 

      ในระหวำ่งท่ีนกัศึกษำไดรั้บโทษทำงวินยั มหำวิทยำลยัจะก ำหนดใหน้กัศึกษำมำรำยงำน 
ตวั อบรม บ ำเพญ็ประโยชน์ หรือท ำงำนใหม้หำวิทยำลยัควบคู่กบักำรลงโทษทำงวินยักไ็ด ้

 

    4.  การอุทธรณ์การลงโทษ 
        หำกนักศึกษำไม่เห็นดว้ยกบัค ำสั่งลงโทษหรือมีขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมอนัอำจท ำให้โทษตำมท่ี

ไดรั้บลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นกัศึกษำสำมำรถยืน่อุทธรณ์ต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนกัศึกษำภำยใน  15  วนั  
นบัแต่วนัท่ีรับค ำสัง่ลงโทษ   
  กระบวนกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มหำวิทยำลยัจะแต่งตั้งบุคคล จำกอำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ีมหำวิทยำลยั 
หรือผูช้  ำนำญกำร หรือบุคคลใดท่ีเห็นสมควร จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 10                     ป             
            
  เม่ือไดรั้บค ำร้องขออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ (ท่ีไม่ใช่โทษไล่ออก)ใหอ้ธิกำรบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอุทธรณ์ไมน้อ้ยกวำ่ 3 คน จำกคณะกรรมกำรกลำง ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
และกรรมกำรและเลขำนุกำร ท่ีมิไดเ้ป็นกรรมกำรสอบสวน  พิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์ลงโทษ เสนออธิกำรบดีเป็น
ผูว้ินิจฉยัช้ีขำด 
  กำรพิจำรณำค ำร้องขออุทธรณ์ ใหพ้ิจำรณำจำกค ำร้องขออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ เอกสำร ถอ้ยค ำ 
และพยำนหลกัฐำนในชั้นสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนมำประกอบกำรพจิำรณำ และเพื่อประโยชนแ์ก่
กำรพิจำรณำจะท ำกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนเพิ่มเติมกไ็ด ้(ในทำงปฏิบติัจคณะกรรมกำรอุทธรณ์จะใหผู้ ้
อุทธรณ์ยนืเอกสำร หลกัฐำนเพิ่มเติมหรือเรียกมำท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติม) 

กำรวินิจฉยัช้ีขำดอุทธรณ์ใหอ้ธิกำรบดีมีค ำสัง่ยก ยนื กลบัหรือแกค้  ำสัง่ภำยใน30 วนั              
                                       ทธรณ์ และค ำวนิิจฉยัค ำร้องขออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษของ
อธิกำรบดีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
  กรณีอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษไล่ออกใหเ้สนอค ำร้องขออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษต่อสภำมหำวิทยำลยั 
และค ำวนิิจฉยั ของสภำมหำวิทยำลยัใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
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บทที ่ 7 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

   ระเบียบที่ถือปฏิบัต ิ
                    1. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน วำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน            
พ.ศ. 2544  และมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในทำ้ยระเบียบ 
                    2. ระเบียบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2551 
                    3. ระเบียบมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2554  
(หมวด 9  กำรควบคุมและกำรตรวจสอบ) 
                    4. มติสภำมหำวิทยำลยั คร้ังท่ี 4/54 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2554 ก ำหนดใหห้วัหนำ้หน่วยงำน (คณบดี 
ผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกั สถำบนั ศูนย)์ มีหนำ้ท่ีในกำรจดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรจดัใหมี้ระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลไม่ต ่ำกวำ่มำตรฐำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินและจดัใหมี้กำร
ตรวจสอบภำยในดว้ย 
  หน้าทีข่องผู้บริหารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
                  กำรบริหำรจดักำรใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย องคก์รจะตอ้งมีระบบกำรก ำกบัดูแล
และมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีมีคุณภำพ ซ่ึงเป็นบทบำทหนำ้ท่ีกำรบริหำรของผูบ้ริหำรท่ีจะตอ้งบริหำรจดักำร
องคก์รบนพื้นฐำนขององคป์ระกอบท่ีส ำคญั 2 ประกำร คือ 

     1. กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
     2. กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) 
     1.                       

          1.1  ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
              ควำมเส่ียง คือ โอกำสท่ีจะเกิดควำมผดิพลำด ควำมเสียหำย (ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน) 
หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่แน่นอนท่ีอำจเกิดข้ึนและมีผลกระทบท ำใหอ้งคก์รไม่ประสบควำมส ำเร็จตำม
วตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีควำมไม่แน่นอนอำจเป็นทั้งควำมเส่ียงและโอกำส 
              กำรบริหำรควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรหรือแนวทำงท่ีองคก์รก ำหนดข้ึนและน ำมำใชใ้น
กำรก ำหนดกลยทุธ์ทัว่ทั้งองคก์ร โดยออกแบบใหส้ำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงหรือ ลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
เพื่อใหร้ะดบัของควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ประเมินได ้
ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยำ่งมีระบบ 
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           1.2  ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 
                กำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใชใ้นองคก์ร จะเป็นหลกัประกนัในระดบัหน่ึงว่ำ
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์ร เน่ืองจำกไดก้ ำหนดแนวทำงควบคุมเพื่อ
ป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยในกำรท ำงำนไวล่้วงหนำ้ ในกรณีพบกบัเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดก็จะ
ประสบปัญหำหรือเกิดควำมเสียหำยนอ้ยกวำ่องคก์รท่ีไม่ไดมี้กำรเตรียมกำรล่วงหนำ้ 
                ทั้ งน้ีผูบ้ริหำรมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงให้กับองค์กร 
ก ำหนดกลยทุธ์ นโยบำยและวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและระดบัควำมเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้ 
           1.3  กระบวนการน าการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติ 

       (1)  ควรท ำควำมเขำ้ใจเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
               (1.1) กำรน ำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใชใ้นองคก์รหรือหน่วยงำน ผูบ้ริหำรควร
พิจำรณำโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ีดว้ย คือ ขนำดขององค์กร ควำมซับซ้อนของกำรด ำเนินงำน ภำรกิจของ
องคก์ร วฒันธรรมองคก์ร รูปแบบกำรบริหำรงำนและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กำรก ำหนดกรอบโครงสร้ำง
กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรน ำกำรบริหำรควำมเส่ียงมำปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์รเหมำะสมกบัลกัษณะขององคก์ร 
               (1.2) เร่ืองท่ีเป็น “ปัญหำ” ไม่ใช่ “ควำมเส่ียง” ปัญหำเป็นสภำพในปัจจุบันท่ีเป็น
อุปสรรค ท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนขำดประสิทธิภำพ ส่วนควำมเส่ียงเป็นเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีหำก
เกิดข้ึน จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำดเสียหำยหรือร่ัวไหล ท ำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้               
ในหน่วยงำนหน่ึง ๆ อำจมีหลำยปัญหำแต่ไม่ควรมีควำมเส่ียงจ ำนวนมำก 
               (1.3) ตอ้งรวบรวมปัจจยัเส่ียงท่ีมีอยู่จ  ำนวนมำกมำจดัเป็นกลุ่มควำมเส่ียงให้เหลือนอ้ย 
แลว้ประเมินวำ่จะบริหำรควำมเส่ียงเร่ืองใดบำ้ง 
               (1.4) กำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นกำรช่วยป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง มีแนวทำงในกำร
จดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจด ำเนินกำรได ้4 วิธี คือกำรหลีกเล่ียง กำรถ่ำยโอน กำรควบคุม และกำรยอมรับ หำกเป็น
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยใน โดยทัว่ไปจะใชแ้นวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยวิธีกำรควบคุม ส่วนควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอก วิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจด ำเนินกำรได ้คือ กำรหลีกเล่ียง กำรถ่ำยโอน หรือ
กำรยอมรับ 

         (2)  แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
      หน่วยงำนท่ีน ำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งประสบผลส ำเร็จ  
มีขั้นตอนท่ีส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
   (2.1) กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์องคก์รจะตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งกำร
ข้ึนมำก่อนโดยสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และเช่ือมโยงกบัพนัธกิจ วิสยัทศัน์ขององคก์รดว้ย 
   (2.2) กำรระบุปัจจยัเส่ียงและวิเครำะห์ควำมเส่ียง เป็นขั้นตอนกำรรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ใช้ในกำรตดัสินใจว่ำมีอะไรท่ีเป็นควำมเส่ียงบำ้ง ส ำหรับหน่วยงำนท่ีเร่ิมจะบริหำรควำมเส่ียงให้รวบรวม
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ประเด็นท่ีคิดว่ำเป็นควำมเส่ียงออกมำก่อน แลว้น ำมำจดักลุ่มประเด็นท่ีคลำ้ยกนัจะเหลือส่ิงท่ีเป็นควำมเส่ียงไม่
มำก 
               (2.3) กำรประเมินควำมเส่ียง เป็นกำรพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดข้ึนและ
ผลกระทบโดยประเมินวำ่ควำมเส่ียงใดบำ้งท่ีมีโอกำสเกิดข้ึนสูงและเม่ือเกิดแลว้มีผลกระทบสูง  
        (3) กำรก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียง เม่ือหน่วยงำนประเมินควำมเส่ียงและ
ผลกระทบแลว้จะตอ้งพิจำรณำวำ่เป็นควำมเส่ียงในระดบัองคก์รหรือในระดบักิจกรรมและเป็นควำมเส่ียงท่ีเกิด
จำกปัจจยัภำยในหรือปัจจยัภำยนอกเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียง 
                                 (4) จดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนตำมล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง  โดย
ควรครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละบรรลุเป้ำหมำยขององคก์รอยำ่งนอ้ย 4  ดำ้น คือ ดำ้นกลยทุธ์  ดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ดำ้นกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 
        (5) กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง และติดตำมประเมินผลหลงัจำกท่ีไดด้ ำเนินกำร
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงแลว้เพื่อจะไดป้รับแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รต่อไป 
             1.4  โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
       กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นเร่ืองของบุคลำกรทุกระดบัทุกฝ่ำยตั้งแต่ระดบันโยบำย จนถึง
ระดับปฎิบติังำนตอ้งร่วมมือด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ระบบบริหำรควำมเส่ียงจึงด ำเนินกำรไปได้เป็นกลไก
สนบัสนุนกำรบริหำรขององคก์ร บทบำทและหนำ้ท่ีของทุกฝ่ำยทุกระดบัของมหำวิทยำลยัสรุปได ้ดงัน้ี  

ผูเ้ก่ียวขอ้ง บทบำทและหนำ้ท่ี 

 1. สภำมหำวิทยำลยั  1.  ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 2.  อนุมติัแผนบริหำรควำมเส่ียง 

 2. คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงของมหำวิทยำลยั 

 1. พฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียง 
 2. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรควำมเส่ียง 
 3. น ำผลกำรติดตำมไปปรับปรุงระบบบริหำรควำมเส่ียง 
 4. ใหค้  ำแนะน ำ และส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่หน่วยงำน 
 5.  ส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 

 3. คณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมกำร
บริหำรของมหำวิทยำลยั 

 1. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงของมหำวิทยำลยั และ
หน่วยงำน 
 2. รำยงำนกำรประเมินผลต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และส ำนกังำนกำร       
ตรวจเงินแผน่ดินตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
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 4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  1.  ก ำกบัดูแลและติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่ง เป็นอิสระ 
 2. ใหข้อ้เสนอแนะเร่ืองควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
 3. น ำประเดน็ท่ีเป็นควำมเส่ียงไปตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมิน 

 5. หวัหนำ้หน่วยงำน (คณะ 
ส ำนกั สถำบนั และหน่วยงำน
เทียบเท่ำ) 

 1. วิเครำะห์ ประเมินและติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัทั้งองคก์ร 
 2. จดักำรใหมี้แผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 
 3. ก ำกบัดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมแผน 
 4. ส่งเสริมใหบุ้คลำกรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 6. หวัหนำ้งำน หรือระดบั
ปฏิบติักำร 

 1.  ปฏิบติัตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงเสมือนปฏิบติังำนประจ ำ 
 2. รำยงำนควำมเส่ียงท่ีพบในกำรปฏิบติังำน 
 3. เขำ้ร่วมกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 

 7. ผูต้รวจสอบภำยใน  1. สอบทำนกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ท่ีหน่วยงำนวำงไวว้ำ่เหมำะสมเพียงพอหรือไม่ 
 2. ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียง 

 

      2.  การควบคุมภายใน    
     2.1  ความหมายของการควบคุมภายใน 
                       (1) กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีผูก้  ำกบัดูแล 
ผูบ้ริหำรและบุคลำกรทุกระดบัในองคก์รก ำหนดให้มีข้ึนเป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง แทรกอยู่ในกำรปฏิบติังำน
ตำมปกติ เพื่อช่วยใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่องคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน   ในดำ้นประสิทธิผล
และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น ดำ้นควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนกำรเงิน 
และดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
       (2) กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม เป็นวิธีกำร
ต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรปฏิบติังำนเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง เช่น ก ำหนดนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบติัรวมถึง
มำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดข้ึนเพื่อใหบุ้คลำกรน ำไปปฏิบติั 
   2.2  ความส าคญัและแนวทางการวางระบบควบคุมภายใน 
       (1) กำรควบคุมภำยในเป็นวิธีกำรหน่ึงในกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและเป็นเคร่ืองมือ  
ท่ีช่วยในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ในภำครำชกำรไทยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดก้ ำหนดระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้หัวหนำ้
หน่วยงำนภำครัฐและผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในกำรก ำหนดและตอ้งจดัใหมี้ระบบกำร
ควบคุมภำยใน โดยใชม้ำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำงในกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ให้มี
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กิจกรรมกำรควบคุมอยำ่งเพียงพอและเหมำะสมกบัลกัษณะ ขนำด และควำมซบัซอ้นของหน่วยงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกิจกรรมกำรควบคุมวำ่มีควำมคุม้ค่ำกบัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 
       (2) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน แบ่งกำรควบคุมภำยในส่วนรำชกำรเป็น 2 ระดบั คือ 
ระดบัหน่วยรับตรวจ (มหำวิทยำลยั) และส่วนงำนยอ่ย (หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั) 
       (3) เ ม่ือจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วต้องมีกำรประเมินควำมเพียงพอและ
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐตอ้งรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ภำยใน 90 วนั นับจำกวนัส้ินปีงบประมำณ เพื่อรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแล
คณะกรรมกำรตรวจสอบของมหำวิทยำลยัและส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินตำมรูปแบบรำยงำนท่ีก ำหนด 
 

        3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียงกบัการควบคุมภายใน 
   (1) กรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน ก ำหนดเพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์น 3 ดำ้น คือ  ดำ้นกำรปฏิบติังำน ดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบติัตำมระเบียบ แต่
กรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงจะครอบคลุมวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ ซ่ึงจะรวมถึงดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นควำม
เส่ียงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก และดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงำนวิเครำะห์ ประเมินแลว้วำ่เป็นควำมเส่ียงท่ีมีโอกำสเกิดข้ึน
และควรวำงแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยในจึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  (2) ทั้งน้ี กำรตรวจสอบภำยในก็เป็นกลไกหน่ึงของกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เส่ียง เน่ืองจำกกำรตรวจสอบภำยในเป็นกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรสอบทำนประเมินผล ใหค้  ำปรึกษำ ขอ้เสนอแนะ
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในองคก์รและประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในทุกดำ้นขององคก์ร เพื่อให้ทรำบ
ถึงจุดอ่อน จุดแขง็ของกำรบริหำรงำน รวมทั้งสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
ท่ีหน่วยงำนวำงไวว้ำ่เหมำะสมเพียงพอหรือไม่ เพื่อช่วยฝ่ำยบริหำรในกำรก ำกบัดูแลองคก์ร 
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เร่ืองน่ารู้ในการบริหารการเงนิและบัญชีส าหรับผู้บริหาร 
 

 หนำ้ท่ีหลกัอยำ่งหน่ึงในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรนอกเหนือจำกกำรวำงแผนกำรจดัองคก์ร  
กำรสัง่กำรและกำรควบคุม คือกำรบริหำรดำ้นกำรเงินและบญัชี  เน่ืองจำกในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรทุก
เร่ืองมีเร่ืองกำรเงินเป็นส่วนประกอบหลกัทั้งส้ิน  ดงันั้น ในท่ีน้ีจึงสรุปรำยกำรบริหำรดำ้นกำรเงินและบญัชีท่ี
ส ำคญัส ำหรับผูบ้ริหำร ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
      1.  การตรวจสอบเมื่อรับต าแหน่ง 
  1.1 ตรวจสอบหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย  ดูไดจ้ำกคู่มือผูบ้ริหำรบทท่ี 1 ในเร่ืองหนำ้ท่ี
ควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรหน่วยงำนระดบัต่ำง ๆ 
  1.2  ตรวจดูรำยงำนกำรเงินล่ำสุด  เพื่อตรวจสอบทรัพยสิ์นบำงรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญั  และมี
กำรเคล่ือนไหว  เช่น  เงินสด  เงินฝำกธนำคำร  ลูกหน้ี  เจำ้หน้ี  และส่วนของทุน  โดยมีแนวทำงปฏิบติัในแต่ละ
เร่ือง ดงัน้ี 
   เงินสด  -  ควรตรวจนบัเงินสดคงเหลือ ณ วนัรับต ำแหน่ง 
   เงินฝำกธนำคำร -  ควรตรวจสอบผูเ้ปิดบญัชีเงินฝำกธนำคำรแต่ละประเภท  ผูมี้อ  ำนำจ 
        ลงนำมในบญัชียอดเงินฝำกคงเหลือในแต่ละบญัชี และยอดรวม 

  ของทุกบญัชีวำ่ตรงตำมรำยงำนกำรเงินหรือไม่  พร้อมยนืยนั 
   ยอดเงินฝำกธนำคำรกบัธนำคำรทุกแห่ง 

   ลูกหน้ี  -  ควรตรวจสอบลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระนำน เพือ่ดูสำเหตุ  และ 
   วำงแนวทำงแกไ้ข 

เจำ้หน้ี  -  ควรตรวจสอบเจำ้หน้ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ มิใช่เจำ้หน้ีกำรคำ้     
     ตำมปกติของกำรด ำเนินงำน 

   ส่วนของทุน - เพื่อตรวจสอบกองทุนท่ีหน่วยงำนมีวำ่มีจ ำนวนก่ีกองทุนจ ำนวนเงิน
เท่ำไร  และมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  เพื่อมิใหมี้กำรใชจ่้ำยกองทุนผดิวตัถุประสงค ์
  1.3  ตรวจสอบรำยกำรทรัพยสิ์นอ่ืน  เช่น  หุน้กู ้ พนัธบตัร  หรือตรำสำรกำรเงินอ่ืนท่ีปรำกฏอยู่
ในรำยงำนกำรเงิน  และรำยกำรครุภณัฑต์ำมทะเบียนครุภณัฑเ์พื่อรับทรำบในขณะรับต ำแหน่ง 
  1.4  ควรจดัท ำหนงัสือรับมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร รำยละเอียดศึกษำ 
ไดจ้ำกคู่มือผูบ้ริหำร บทท่ี 2 เร่ือง หลกักำรส่งมอบงำนในหนำ้ท่ีรำชกำร 
      2.  การก ากบัดูแลการเปิดบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน 
  กำรเปิดบญัชีเงินฝำกทุกประเภทจะตอ้งเปิดในนำมของหน่วยงำนตำมท่ีระเบียบกำรเงินและ 
ทรัพยสิ์น พ.ศ. 2554 ขอ้ 35 ก ำหนดไว ้ มิใช่เปิดบญัชีตำมภำควิชำ สำขำโครงกำร ในกำรเปิดบญัชีเงินฝำกแต่ละ 
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บญัชีจะตอ้งระบุผูมี้อ  ำนำจลงนำมเบิกจ่ำยรวมถึงวงเงินในกำรสัง่จ่ำย  ซ่ึงเอกสำรดงักล่ำวถือเป็นหนงัสือกำร
มอบหมำยอ ำนำจดว้ย 
     3.  การตรวจสอบเมื่อมีการมอบอ านาจ 
  กำรมอบอ ำนำจจะตอ้งมีกฎหมำยรองรับใหส้ำมำรถมอบอ ำนำจไดใ้นกรณีท่ีผูบ้ริหำรไดรั้บมอบ
อ ำนำจมำจำกผูบ้งัคบับญัชำระดบัเหนือข้ึนไป  จะมอบอ ำนำจในเร่ืองนั้น ๆ  ต่อใหบุ้คคลอ่ืนไม่ได ้ กำรมอบ
อ ำนำจใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดท ำหนำ้ท่ีในกำรอนุมติักำรเบิกจ่ำยเงินแทน ควรค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของผูรั้บ
มอบอ ำนำจซ่ึงควรเรียนรู้ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินท่ีเก่ียวขอ้งทุกเร่ือง  โดยค ำนึงถึงกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล  และควำมคล่องตวัรวมทั้งควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนได ้ นอกจำกน้ีกำรมอบอ ำนำจจะตอ้งจดัท ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร  รำยละเอียดสำมำรถศึกษำไดจ้ำกคู่มือผูบ้ริหำรบทท่ี 2  เร่ือง หลกักำรมอบอ ำนำจ 
     4.  การมอบหมายหน้าทีค่วามรับผดิชอบด้านการเงนิ 
  กำรมอบหมำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีท ำหนำ้ท่ีดำ้นกำรเงินและกำรบญัชี   
ควรก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน  มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ  โดยเจำ้หนำ้ท่ีท่ีท ำหนำ้ท่ีดำ้นกำรเงินและบญัชี
ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกนั  และมีกำรสอบทำนเป็นล ำดบัชั้น  เพื่อใหเ้กิดกำรควบคุมภำยในท่ีดี  โดยเฉพำะ
หน่วยงำนท่ีมีบุคลำกรจ ำกดั จ ำเป็นตอ้งมอบหมำยใหเ้จำ้หนำ้ท่ีต ำแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ต ำแหน่งนกัวชิำกำรเงินและ
บญัชี  จะตอ้งก ำหนดหนำ้ท่ี  และมอบหมำยงำนเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงินใหช้ดัเจน  โดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร  นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรจะตอ้งใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลบริหำรจดักำรและควบคุมกำรท ำงำนดำ้น
กำรเงินและบญัชีในประเดน็ส ำคญั ดงัน้ี 
  1. ควำมครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนภำยในองคก์ร  และสำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัได ้
  2. จดัท ำงบประมำณอยำ่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ทั้งในส่วนของงบประมำณ
ด ำเนินงำนและงบลงทุน 
  3.  ติดตำมกำรใชง้บประมำณใหเ้ป็นไปตำมแผนโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  และหำก
ไม่เป็นไปตำมแผน  ควรใหมี้กำรช้ีแจงและน ำเสนอแนวทำงแกไ้ข (ทั้งงบประมำณรำยไดแ้ละรำยจ่ำย) 
  4. ปฏิบติัตำมนโยบำยบญัชีท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด เวน้แต่กรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งก ำหนดนโยบำย
บญัชีเพิ่มเติมใหเ้หมำะสมกบัหน่วยงำนจะตอ้งขออนุมติัจำกมหำวิทยำลยั 
  5.  ตรวจเอกสำรหลกัฐำนท่ีนกับญัชีน ำมำประกอบกำรเบิกจ่ำยและบนัทึกบญัชีใหล้ะเอียด
รอบคอบ ป้องกนักำรเกิดทุจริต 
  6.  ควบคุมใหมี้กำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ทุกธนำคำรใหมี้ยอดคงเหลือ
ตรงตำมบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
  7.  ก ำชบัใหมี้กำรตรวจนบัเงินสด  ตรวจนบัทรัพยสิ์น  ตำมสมควรอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
ไม่ปล่อยปละละเลยอนัจะเป็นกำรเปิดโอกำสใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท ำกำรทุจริตไดง่้ำย 
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  8.  ติดตำมขอ้มูลทำงบญัชีและน ำมำใชใ้นช่วงเวลำท่ีเหมำะสม  กำรน ำเสนอรำยงำนทำงบญัชี 
ท่ีชำ้เกินควรหรือมีขอ้มูลมำกเกินควร  อำจก่อใหเ้กิดผลเสียหำยหรือควำมสบัสนต่อกำรบริหำรงำนได ้
     5.  หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 
  ผูบ้ริหำรควรค ำนึงถึงปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรบริหำรดำ้นกำรเงินและบญัชี 4 ประกำร ดงัน้ี 

1. แหล่งงบประมำณท่ีจะอนุมติักำรจ่ำยเงิน  รวมทั้งกำรบริหำรและขั้นตอนวิธี 
     ปฏิบติังำน 

   2. อ ำนำจในกำรอนุมติักำรจ่ำยเงิน 
   3. ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเบิกจ่ำยเงิน 
   4. จดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี 
  ผูบ้ริหำรควรตรวจดูเง่ือนไขกำรจ่ำยเงิน 
   ก่อนการเบิกจ่าย 
   -  มีงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ 
   -  มีระเบียบกำรเบิกจ่ำย (ท่ีก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัรำกำรจ่ำย) 
   -  มีขั้นตอนกำรตรวจสอบกลัน่กรองเอกสำรทำงกำรเงิน 
   -  มีผูมี้อ  ำนำจอนุมติั อนุมติัก่อหน้ีผกูพนัหรืออนุมติัใหจ่้ำย 
   -  มีผูมี้อ  ำนำจเบิกจ่ำยเงินลงนำมเบิกจ่ำย 
   หลงัการเบิกจ่าย 
   -  ตอ้งเกบ็ใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคญักำรรับเงินจำกผูรั้บเงิน 
   -  ตอ้งจดัท ำบญัชีเพื่อกำรตรวจสอบ 
   -  จดัท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปีของหน่วยงำน 
    6.  การน าเงนิรายได้ของหน่วยงานไปลงทุนหาผลประโยชน์ 
  ผูบ้ริหำรหน่วยงำนสำมำรถน ำเงินรำยไดข้องหน่วยงำนไปลงทุน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยำ่งดี
ท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบัแผนกำรบริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ โดยตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั  และประกำศ
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  เร่ืองแนวทำงกำรลงทุนตำมระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและ
ทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยั  ซ่ึงมีแนวทำงปฏิบติัในกำรพิจำรณำน ำเงินไปลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 
  1. จดัท ำแผนกำรใชจ่้ำยเงิน (งบกระแสเงินสด :Cash Flow)  เพื่อใหท้รำบวำ่หน่วยงำนรับเงิน
รำยไดใ้นช่วงเวลำใด  และตอ้งจ่ำยเงินตำมงบประมำณในช่วงเวลำใด  โดยปกติจะท ำเป็นรำยเดือน  เพื่อให้
หน่วยงำนเกบ็เงินสดไวใ้นบญัชีออมทรัพยเ์พื่อใชจ่้ำยเท่ำท่ีจ  ำเป็น  และน ำเงินท่ีเหลือไปลงทุนหำผลประโยชน์
ได ้ ซ่ึงตำมระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและทรัพยสิ์นของมหำวทิยำลยั ก ำหนดใหห้น่วยงำน
ควรมีเงินฝำกประเภทออมทรัพยไ์วส้ ำหรับใชห้มุนเวยีนในกำรบริหำรงำนไม่เกิน 3 เดือน  หรือไม่ควรเกิน 
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ร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทั้งหมดของหน่วยงำน 
  2. เปิดบญัชีออมทรัพยไ์วคู่้กบับญัชีกระแสรำยวนัเพื่อกำรโอนเงินอตัโนมติั  ในกรณีสัง่จ่ำยเช็ค  
เพื่อมิใหห้น่วยงำนเกบ็เงินไวใ้นบญัชีกระแสรำยวนัซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดดอกผล 
  3. กำรลงทุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกท่ีระเบียบมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ วำ่ดว้ยกำรเงินและ
ทรัพยสิ์นของมหำวิทยำลยัก ำหนดจะด ำเนินกำรไม่ได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจำกสภำมหำวิทยำลยัก่อน 
  4. ควรมีคณะกรรมกำรบริหำรเงินลงทุนของหน่วยงำนหรือติดตำมแนวทำงกำรลงทุนจำก
คณะกรรมกำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลยั  เพื่อช่วยในกำรบริหำรกำรลงทุนของหน่วยงำน 
    7. จริยธรรมทางการเงิน การบัญชี 
  มีปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรหน่วยงำนควรจดัใหมี้  ควบคุมดูแลและติดตำมเพื่อใหห้น่วยงำนมี
จริยธรรมทำงกำรเงินและกำรบญัชีท่ีดี  ดงัน้ี 
  1.โครงสร้ำงขององคก์รท่ีเหมำะสมควรประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
   1.1 มีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในและสำยกำรบงัคบับญัชำชดัเจนเพื่อใหเ้กิดกำร 
          คำนอ ำนำจ  และมีกำรตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั   
   1.2  มีกำรก ำหนดตวัผูรั้บผดิชอบชดัเจน   
   1.3  มีหน่วยงำนก ำกบัดูแล 
  2. ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี  และควำมรับผดิชอบท่ีชดัเจนผูบ้ริหำรควรใชอ้  ำนำจภำยใตก้รอบท่ี
ตนเองมีใหเ้หมำะสม  ตอ้งใชอ้  ำนำจปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  คือ  ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
ซ่ือสตัย ์ สุจริต  และรักษำผลประโยชน์ขององคก์ร  ไม่มีประโยชน์ทบัซอ้น – ขดัแยง้  เช่น  ผูมี้อ  ำนำจสัง่จ่ำยเงิน
สำมำรถสัง่จ่ำยเงินไดห้รือไม่ในจ ำนวนเท่ำไร  ตอ้งดูอ ำนำจของผูส้ัง่จ่ำย  หรือกำรมอบอ ำนำจไว ้ หำกใชอ้  ำนำจ
ไม่ถูกตอ้ง  ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยข้ึน  ตอ้งมีควำมรับผดิชอบต่อหน่วยงำน 
  3. มีนโยบำย  ระบบงำน  และแนวปฏิบติัท่ีดีตอ้งก ำหนดนโยบำยเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำย  ไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตเชิงนโยบำยมีระบบงำนท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำย  และจดัท ำแนวปฏิบติัเพื่อท ำให้
ผูป้ฏิบติังำนเกิดควำมมัน่ใจวำ่ปฏิบติังำนถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ  และหน่วยงำนควรจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนภำยใน  
เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้กำรส่งถ่ำยงำนกนัชดัเจน  ถือเป็นแนวปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  และ
เกิดประสิทธิผล  เช่น  ก ำหนดกรอบของเวลำท ำงำนในแต่ละขั้นตอนเพื่อลดช่วงเวลำกำรท ำงำนในกำรอนุมติั
ของแต่ละสำยบงัคบับญัชำ  แต่ยงัคงกรอบอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบตรวจสอบกนัไว ้
  4. บุคลำกรมีควำมซ่ือสัตย ์ และมีคุณธรรม  จริยธรรมมีกระบวนกำรคดัเลือกบุคลำกรท่ี
โปร่งใส  เพื่อใหไ้ดบุ้คลำกรท่ีมีคุณภำพ  โดยเฉพำะเร่ืองกำรเงิน  กำรบญัชี  กำรตั้งงบประมำณ  กำรเบิกจ่ำย
ต่ำงๆ 
  5. บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทกัษะในกำรท ำงำน  กำรคน้ควำ้หำควำมรู้  
ประสบกำรณ์  และอ่ืน ๆ  เพือ่ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำน  จะไดเ้ป็นเกรำะป้องกนั   
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โดยหน่วยงำนจะตอ้งมีแนวทำงในกำรส่งเสริม  พฒันำใหบุ้คลำกรเพิ่มพนูควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นประจ ำทุกปี
ในสำยวิชำท่ีปฏิบติังำนเพื่อใหบุ้คลำกรเหล่ำนั้นปฏิบติังำนได ้ และท ำใหอ้งคก์รบรรลุเป้ำหมำย 
  6. มีระบบกำรก ำกบัดูแล  ควบคุมภำยในท่ีดี  และมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัด  เน่ืองจำก
กระบวนกำรก ำกบัดูแลเป็นตวัขบัเคล่ือนใหทุ้กอยำ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ ในทำงปฏิบติัเป็นหนำ้ท่ีของ
ผูบ้ริหำรหำกมีขอ้ผดิพลำดเกิดข้ึน  ผูก้  ำกบัดูแลไม่พน้ควำมรับผดิเป็นเร่ืองบกพร่องในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเช่น  
ก ำหนดใหมี้กำรรำยงำนกำรใชจ่้ำยงบประมำณเป็นระยะๆ ต่อคณะกรรมกำรหน่วยงำน 
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ค ำสัง่มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ท่ี    ๑๙๘๖   /๒๕๕๔ 
เรือ่ง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัท ำค ู่มือผ ูบ้รหิำร

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
-------------------------- 

 
  อนุสนธิค ำสัง่มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ท่ี ๒๑๓๒/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวำคม ๒๕๕๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ โดยมีวำระกำรท ำงำน ๑ ปี ตั้งแต่
วนัท่ี ๒๘ ธนัวำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป นั้น เน่ืองจำกคณะกรรมกำรดงักล่ำวไดด้ ำรงต ำแหน่งครบวำระแลว้ และ
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัเป็นไปโดยเรียบร้อย  
 

  อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕ (๑) แห่งพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ. 
๒๕๓๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจดัท ำคู่มือผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ คือ 
  ๑.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนอธิกำรบดี   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผูอ้  ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ          กรรมกำร 
  ๓.  ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั                  กรรมกำร 
  ๔.  ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรเจำ้หนำ้ท่ี                  กรรมกำร 
  ๕.  ผูอ้  ำนวยกำรกองแผนงำน           กรรมกำร 
  ๖.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน         กรรมกำร 
  ๗.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนนิติกำร                  กรรมกำร 
  ๘.  หวัหนำ้งำนประชุม           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๙.  นำยสมศกัด์ิ  ปฏิสงัข ์                  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
  ๑๐. นำยจุรินทร์  สุนิตยส์กุล                 กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร  
 

  โดยใหมี้วำระกำรท ำงำน ๑ ปี และใหค้ณะกรรมกำรชุดน้ีมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 
  ๑. พิจำรณำหวัขอ้ท่ีจ ำเป็นตอ้งทรำบและเรียนรู้ประกอบในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรระดบั
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี และผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั/ส ำนกั 
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๒. รวบรวมขั้นตอนและกำรอำ้งอิงระเบียบปฏิบติัรำชกำรท่ีส ำคญั และจดัท ำเป็นคู่มือกำร 
ปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยั 

 

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๘  ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 
 

    สัง่      ณ      วนัท่ี     ๒๙      ธนัวำคม      พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 

  

 
   (ศำสตรำจำรย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย)์ 

อธิกำรบดี 

    
 
 
 
 
 
 




