
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการด าเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม มาตรา ๒๓ (๒) (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ วรรคสอง  
และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการด าเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“สถานีวิทยุ” หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานีวิทยุ 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

วัตถุประสงค์ 
 

ข้อ ๕ สถานีวิทยุมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสถานีวิทยุเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการวิชาการ และเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการด าเนินการให้มีการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
(๒) บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๓) เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร สาระ ความรู้เชิงบูรณาการ และบันเทิงเชิงวัฒนธรรมให้แก่คนทุกกลุ่ม  

ทุกระดับในชุมชนและสังคม 
(๔) เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวมถึงความรู้และวิชาการ

ด้านอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 



๒ 

(๕) เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๖) สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกัน 
(๗) สร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
(๘) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ร่วมน าสังคมไปในทางที่

ถูกต้องดีงาม พึงปรารถนา และส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม 
ข้อ ๖ ให้สถานีวิทยุมีการด าเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๒ 
การบริหารงาน 

 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุที่อธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
(๒) คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการที่แต่งตั้งจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่

ได้รับการเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวนสี่ คน จากคณะสาขาสังคมศาสตร์   
สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาละหนึ่งคน  

(๕) กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง 

ด้านสื่อสารมวลชน จ านวนสองคน  
(๗) ผู้อ านวยการสถานีวิทยุเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้กรรมการตาม (๕) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี เมื่อพ้นวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้ง

ใหมอี่กได ้ 
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการตามข้อ ๗ (๕) และ (๖) พ้นจาก 

ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 



๓ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการอ านวยการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการอ านวยการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการอ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ให้อธิการบดี พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนภายในสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการอ านวยการเหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวันจะไม่มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการอ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ และได้มีการด าเนินการให้มี  
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

ข้อ ๑๒ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๔ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนงานการบริหารสถานีวิทยุ 
(๒) พิจารณาก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลการบริหารงานของสถานีวิทยุให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ 
(๓) ออกประกาศ มติ ค าสั่ง ตลอดจนแนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารสถานีวิทยุ 
(๔) พิจารณางบประมาณของสถานีวิทยุเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) พิจารณาน าเงินรายได้ของสถานีวิทยุไปลงทุนหาประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(๖) พิจารณาเสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อ านวยการสถานีวิทยุต่ออธิการบดี 
(๗) พิจารณาก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังของสถานีวิทยุ และก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

พนักงานสถานีวิทยุ 
(๘) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษจากผลการด าเนินงานของ

พนักงานสถานีวิทยุ 
ข้อ ๑๕ การจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการอ านวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี  
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานี

วิทยุคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานของสถานีวิทยุ 
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุนั้น ให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ

ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุประกาศก าหนด 
ในการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานีวิทยุ คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุอาจก าหนดให้ท าสัญญาจ้าง

หรือค ารับรองการปฏิบัติงานก็ได้ 



๔ 

ผู้อ านวยการสถานีวิทยุมีหน้าที่บริหารงานสถานีวิทยุให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย 
แผนงาน ระเบียบ และค าสั่งของคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้อ านวยการสถานีวิทยุมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุที่มีสัญญาจ้างให้จ้างได้คราวละสามปี และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีกได ้

นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระหรือพ้นก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้อ านวยการสถานีวิทยุจะ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุก าหนด 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุมีมติ ให้ออก อันเนื่องจากหย่อนความสามารถ  

ประพฤติเสื่อมเสีย ทุจริตต่อหน้าที่ ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่  
(๕) ถูกลงโทษโดยค าพิพากษาให้จ าคุก  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ข้อ ๑๘ อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานีวิทยุมีอ านาจปฏิบัติการแทนในกิจการของ

สถานีวิทยุ  
ผู้อ านวยการอาจมอบอ านาจช่วงต่อให้แก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกให้ท ากิจการเฉพาะอย่างก็ได้ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุก าหนด  
ข้อ ๑๙ กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุและผู้อ านวยการสถานีวิทยุต้องไม่ มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์กับกิจการของสถานีวิทยุ 
 

หมวด ๓ 
การบริหารบุคคล 

 
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานีวิทยุ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท านโยบายและแผนงานการบริหารบุคคลเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ  
(๒) ก าหนดประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานสถานีวิทยุ 
(๓) ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือเงินเพ่ิมพนักงานสถานีวิทยุ 
(๔) ก าหนดอัตราก าลังของสถานีวิทยุ 
(๕) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง และการท าสัญญาปฏิบัติงานของ

พนักงานสถานีวิทยุ 
(๖) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและพนักงานสถานีวิทยุ 



๕ 

(๗) พิจารณาก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานสถานีวิทยุ 

(๘) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการลา การพัฒนาบุคลากร วันเวลาปฏิบัติงาน และ
วันหยุดของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถานีวิทยุ 

(๙) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะของ  
สถานีวิทย ุ

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงและมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๑ อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและการท าสัญญา

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของสถานีวิทยุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าหนดก็ได้ 

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรักษาการแทนและ 
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน 

ข้อ ๒๒ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของสถานีวิทยุนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หมวดนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล วินัยและการด าเนินการ  
ทางวินัยและการอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

การเงิน การคลัง งบประมาณ และการพัสดุ 
 

ข้อ ๒๓ รายได้ของสถานีวิทยุ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 

  (๒) รายได้จากการด าเนินกิจการ 
(๓) เงินผลประโยชน์อันเกิดจากลงทุน 
(๔) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้มอบให้ 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ข้อ ๒๔ รายได้จากการด าเนินกิจการ ให้สถานีวิทยุเป็นผู้จัดเก็บและใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๕ รายจ่ายของสถานีวิทยุ ให้เป็นไปตามหมวดรายจ่ายที่คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ

ก าหนด โดยให้ค านึงถึงสภาพความจ าเป็นและความเหมาะสมกับการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุ ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชีด้วย 

ข้อ ๒๖ การจัดท างบประมาณของสถานีวิทยุ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี  



๖ 

ข้อ ๒๗ การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายภายในวงเงินงบประมาณประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุก่อน 

ข้อ ๒๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการพัสดุ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  

 
หมวด ๕ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

ข้อ ๒๙ ผู้อ านวยการมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและจัดให้มีการจัดท า
บันทึกบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดท างบการเงินของสถานีวิทยุเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ ๓๐ การด าเนินการตรวจสอบภายในของสถานีวิทยุใหด้ าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๑ อธิการบดีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุมีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสถานีวิทยุ  

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุพิจารณารับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและให้
คณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุเสนอต่ออธิการบดีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สถานีวิทยุได้ทั้งสิ้น และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามคณะกรรมการอ านวยการสถานีวิทยุ ผู้อ านวยการสถานี
วิทยุ หรือผู้ปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ หรือด าเนินการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพื่อการสอบบัญชี 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๒ ให้คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานีวิทยุตาม
ข้อบังคับนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานีวิทยุตามข้อบังคับนี้ภายในเก้าสิบวัน 

ข้อ ๓๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ของสถานีวิทยุในสังกัดของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมาเป็นของสถานีวิทยุตามข้อบังคับนี้ 

 
                                   ประกาศ ณ วันที่    ๒๐   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

        (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัย 


