1

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกองบริการการศึกษา
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไป Download เอกสารได้ที่ ฐานข้อมูลกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ง. ด้านบริหารวิชาการและวิจยั
ง./๑ หมวดหลักสูตร/การศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ.
๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาสาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเทียบโอนหน่วยกิตของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๙) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
(๑๐) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐
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ง./๒ หมวดหลักสูตร/การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ฉบับ พ.ศ.
๒๕๕๘
(๔) ข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอกโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๒๕๕๙
ง./๓ หมวดการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๑
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตาราและการจัดทาสื่อการสอน พ.ศ.๒๕๕๕
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ง./๕ หมวดตาแหน่งเพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยตาแหน่งธรรมศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๓๐
(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราเมธาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งตั้งธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ประกาศมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์เรื่องกาหนดอั ตราเงินรางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติ
สาหรับกีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๙ และค่าจัดปาฐกถาทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
(๙) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราเงินรางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติสาหรับ
ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๐
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ง./๖ หมวดอื่นๆ
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ.๒๕๕๖
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

