ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้มี โอกาสเพิ่ ม พูนความรู ้ ความสามารถ หรื อประสบการณ์ ใ นการใช้ภาษาต่ า งประเทศ
อัน จะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและการพัฒ นางานด้า นการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นนานาชาติในระยะยาว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลัยจึงตราระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชื่อระเบียบ
ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูน
ความรู้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ เวลามีผลใช้บงั คับ
ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้
ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ สาหรับข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ บทนิยาม
“ทุนระยะสั้น” หมายความว่า ทุนเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งมีระยะเวลาการรับทุน 1.5 – 4 เดือน
“หน่วยงาน” ให้หมายความรวมถึง สานักงานอธิ การบดี คณะ หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย ศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่มีสถานะ
เป็ นส่ วนราชการ หรื อจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ านวยการสานัก/สถาบัน
ผูอ้ านวยการสานักงาน/กอง หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย
ศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่มีสถานะเป็ นส่ วนราชการ หรื อจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ภาษา
ณ ต่างประเทศ สาหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

-๒“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ” หมายความว่า บุคลากรได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้รวมถึ ง พนักงานเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปฏิบตั ิงานด้านบริ การงานด้านการบริ หาร
และธุ รการ งานด้านบริ การทางวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อ ๕ ผูร้ ักษาการตามระเบียบ
ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของการให้ทุนระยะสั้น
การให้ทุนระยะสั้นตามระเบียบนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เพื่ อส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้บุ คลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ได้รับ การเพิ่ ม พูน
ความรู้ ความชานาญหรื อประสบการณ์ในการใช้ภาษา โดยการเข้าศึกษาหรื อฝึ กอบรมด้านภาษา อันเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ/หรื อมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ
และรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพใน
การใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผูส้ มัครขอรับทุนระยะสั้น
ผูส้ มัครขอรับทุนระยะสั้นจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(๑) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(๒) ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี หากหน่วยงานมี
เหตุผลความจาเป็ นให้เสนอกรรมการเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ตอ้ งมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย
กว่า ๓ปี
(๓) หากโอนมาปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานอื่น จะต้องปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ติดต่อกัน ซึ่ งรวมแล้วต้องปฏิบตั ิราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และ
(๔) ต้องผ่านการทดสอบ TU GET โดยได้คะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐
คะแนน หรื อผ่านการทดสอบความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศประเภทอื่นโดยมีผลคะแนนเทียบเท่าหรื อตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ คะแนนผลการทดสอบใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
ขอรับทุน
ข้อ ๘ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า คณะกรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้
ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย

-๓(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านบริ หารงานบุคคล
เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา ผูอ้ านวยการกองบริ การการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ที่อธิ การบดีแต่งตั้ง จานวนไม่เกินสามคน
(๔) หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็ นกรรมการและเลขานุการ และอาจ
ให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้
กรรมการตาม (๓ ) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
กรณี ที่ผขู ้ อทุนระยะสั้นประสงค์จะเพิ่มพูนความรู ้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการอาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านภาษานั้น เข้าร่ วมพิจารณาด้วยก็ได้
ข้อ ๙ อานาจหน้าที่คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่บริ หารทุนระยะสั้นให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนระยะสั้น
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการยื่นคาขอรับทุนระยะสั้นเพื่อการ
เพิ่มพูนความรู ้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
บริ หารงานที่เกี่ยวข้องโดยกาหนดรายละเอียดเป็ นประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๒) พิจารณาจัดสรรทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมด้วยความรอบคอบและเป็ นธรรม เพื่อให้
การจัดสรรทุนดังกล่าวดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยและให้ขอ้ เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ในกรณี มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว
ข้อ ๑๐ การจัดสรรทุนระยะสั้นฯ
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนระยะสั้นในลักษณะเป็ นทุนเหมารวม โดยมีจานวน
ทุนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
ข้อ ๑๑ การชดใช้ทุนของผูร้ ับทุน
ผูท้ ี่ได้รับทุนจะต้องทาสัญญา เพื่อปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของ
ระยะเวลาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย หรื อชดใช้เป็ นเงินไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของจานวนเงินที่ได้รับทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นรนิติ เศรษฐบุตร
(ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัย

