
 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการจัดต้ังและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

______________________ 
 

โดยที่ เ ป็นการสมควรจัดต้ังและแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  ประกอบมาตรา  ๙  วรรคสาม  แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่             
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดต้ังและการแบ่งส่วนงาน   ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙”   

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป๑ 

 

ข้อ ๓ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
 

หมวด ๑ 
การจดัตัง้และการแบง่ส่วนงานของสํานกังาน 

--------------------------------- 
ข้อ ๔ ให้จัดต้ังสํานักงานและส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน ดังต่อไปน้ี 
(ก)  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(ข)  สํานักงานตรวจสอบภายใน 
(ค)  สํานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 
  (๑) สํานักงานยุทธศาสตร์และการคลัง 
  (๒) สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
  (๓) สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย 
  (๔) สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง 
(ง) สํานักงานและส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน ที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการ

และสนับสนุนการศึกษา มีดังต่อไปน้ี 
  (๑) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  (๒) สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

_____________________ 
๑ ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 
 

 (๓) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (๔) สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๒ 
 (๕) สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (๖) สํานักงานศูนย์ทดสอบ 
 (๗) โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(จ) สํานักงานที่มีหน้าที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศ มีดังต่อไปน้ี 
  (๑) สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง 
  (๒) สํานักงานสัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย 
(ฉ) สํานักงานและส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงาน ที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการ

หรือจัดหารายได้ซึ่งมีการบริหารานแบบวิสาหกิจ มีดังต่อไปน้ี 
  (๑) สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา๓ 
  (๒) สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (๓) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (๔) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (๕) สํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 
ข้อ ๕ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน

ภายในตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖ สํานักงานยุทธศาสตร์และการคลัง ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) กองแผนงาน 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ 
(๔) กองวิเทศสัมพันธ์ 
(๕) กองพัฒนาคุณภาพ๔ 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗ สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยส่วยงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) กองบริการวิชาการ 
(๒) กองบริหารการวิจัย 
(๓) กองกิจการนักศึกษา 

_____________________ 
๒ ข้อ ๔(ง) (๔) แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ ข้อ ๔(ฉ) (๑) แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ข้อ ๖(๕) แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๓ 
 
  

อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) กองทรัพยากรมนุษย์ 
(๒) กองนิติการ 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหน่ึง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ      

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๙ สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 
(๒) กองบริหารศูนย์รังสิต 
(๓) กองบริหารศูนย์ลําปาง 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหน่ึง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ      

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๐ สํานักงานและส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงานท่ีมีหน้าที่หลักด้านการ

ให้บริการและสนับสนุนการศึกษามีอํานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในตามท่ีกําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๑ สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 
(๓) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง 
(๔) ศูนย์สัตว์ทดลอง 
(๕) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหน่ึง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ      

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๒ สํานักงานสัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง๕ 
(๓) ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๔) ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามวรรคหน่ึง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ      

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
_____________________ 
๕ ข้อ ๑๒(๒) แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๔ 
 

ข้อ ๑๓ สํานักงานและส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงานท่ีมีหน้าที่หลักด้านการ
ให้บริการหรือจัดหารายได้ซึ่งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ มีอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในตามท่ีอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การจัดต้ังและการแบ่งส่วนงานของคณะหรือวิทยาลัย 

_________________________ 
 

ข้อ ๑๔ ให้จัดต้ังคณะหรือวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 
(๑) คณะนิติศาสตร์ 
(๒) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
(๓) คณะรัฐศาสตร์ 
(๔) คณะเศรษฐศาสตร์ 
(๕) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(๖) คณะศิลปะศาสตร์ 
(๗) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
(๘) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(๑๑) คณะแพทยศาสตร์ 
(๑๒) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
(๑๓) คณะสหเวชศาสตร์ 
(๑๔) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(๑๕) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
(๑๖) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(๑๗) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(๑๘) คณะเภสัชศาสตร์ 
(๑๙) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
(๒๐) วิทยาลัยนวัตกรรม 
(๒๑) วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(๒๒) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
(๒๓) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ 
(๒๔) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
(๒๕) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีสํานักงานเลขานุการเป็นส่วนงานของคณะหรือวิทยาลัย 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการ อาจแบ่งส่วนงานในคณะหรือวิทยาลัยเป็นภาควิชา โดยทําเป็น

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๕ 
 

อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานเลขานุการ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ        
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ทั้งน้ี 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้อธิกาบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย๖ 

 

หมวด ๓ 
การจัดต้ังและการแบ่งส่วนงานของสถาบนั 

_________________________ 
 

ข้อ ๑๕ ให้จัดต้ังสถาบัน ดังต่อไปน้ี 
(๑) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
(๒) สถาบันภาษา 
(๓) สถาบันไทยคดีศึกษา 
(๔) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
(๕) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
(๖) สถาบันอาณาบริเวณศึกษา 
ในสถาบันตามวรรคหน่ึงให้มีสํานักงานเลขานุการเป็นส่วนงานของสถาบัน 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการหรือวิจัย อาจแบ่งส่วนงานของสถาบันเป็นภาควิชา ศูนย์             

หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน โดยทําเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานเลขานุการ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ       

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๖ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา 
(๓) ศูนย์อินเดียศึกษา 
(๔) ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช 
(๕) ศูนย์อาเซียนศึกษา 
อํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานเลขานุการ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ       

ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 
_____________________ 
๖ ข้อ ๑๔ วรรค ๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 



๖ 
 

บทเฉพาะกาล 
_________________________ 

 

ข้อ ๑๗ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
เป็นหรือรวมกันเป็นส่วนงานตามข้อบังคับน้ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) สํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
(๒) สํานักหอสมุดเป็นหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๓) สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาเป็นสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร๗ 
(๔) สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๕) สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นสํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 
(๖) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน และศูนย์บริการการกีฬา รวมกันเป็นสํานักงานจัดการทรัพย์สินและ

ศูนย์บริการการกีฬา 
(๗) กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพเป็นกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๘) กองการเจ้าหน้าที่เป็นกองทรัพยากรมนุษย์ 
(๙) กองกลางเป็นกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 
(๑๐) สํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 
(๑๑) สถาบันสัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตยเป็นศูนย์สัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย 
(๑๒) สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๑๓) สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ 
(๑๔) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ และสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม รวมกันเป็นสถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๑๕) สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอาณา        

บริเวณศึกษา 
ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน งบประมาณ และรายได้ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามวรรคหน่ึง มาเป็นของส่วนงาน             
ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นหรือรวมกันเป็นส่วนงานตามข้อบังคับน้ี 

 
 

_____________________ 
๗ ข้อ ๑๗(๓) แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



๗ 
 

นอกจากกรณีตาม (๖) (๑๓) และ (๑๔) ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามวรรคหน่ึง อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ี
มีผลใช้บังคับ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการของส่วนงานซ่ึงส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นหรือ
รวมกันเป็นส่วนงานตามข้อบังคับน้ีจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

กรณีตาม (๖) ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน อยู่ก่อนวันที่            
ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ และรองผู้ อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สินและ             
ศูนย์บริการการกีฬา จนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือพ้นกําหนดเวลาจ้าง 

กรณีตาม (๑๓) ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และรองคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ จนครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง 

กรณีตาม (๑๔) ให้มีผลเมื่อผู้อํานวยการของส่วนราชการซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ
คนหน่ึงคนใดพ้นจากตําแหน่ง โดยให้ผู้อํานวยการของส่วนราชการที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่เป็นผู้อํานวยการสถาบัน      
เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
        นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 


