
 

 

 
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียน การสนับสนุนและการก ากบัดูแล 
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในพระอปุถัมภ์ของ  

สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 

------------------------------- 
 

โดยท่ีพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ถูกยกเลิก และมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ึนบงัคบัใช้แทน ท าให้โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
เอกชนในระบบมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการ
บริหารงานโรงเรียน  การสนบัสนุนและการก ากบัดูแลโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในพระ
อุปถมัภ์ของ สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้ 
การบริหารงานมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลแห่งน้ี    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ. 
๒๕๓๑  อธิการบดีจึงออกระเบียบไวด้งัน้ี 

 
ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย การบริหารงานโรงเรียน     

การสนบัสนุนและการก ากบัดูแลโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภข์อง สมเด็จ
พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.  ๒๕๕๓ ” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 
ข้อ ๓   ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการสนบัสนุนและก ากบัดูแลโรงเรียน

อนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในพระอุปถมัภ์ของ  สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา   
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วา่ดว้ยการบริหารงานโรงเรียน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืน
ในส่วนท่ีมีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 



 ๒ 

 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
“โรงเรียน” หมายความวา่ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภข์อง สมเด็จ

พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน  
“ตราสารจดัตั้ง” หมายความวา่ ตราสารจดัตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  ในพระ

อุปถมัภข์อง สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
“ผูอ้  านวยการ” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการโรงเรียน 
“ครูประจ า” หมายความวา่ ครูประจ าโรงเรียน 
“ครูพิเศษ” หมายความวา่ ครูซ่ึงทางโรงเรียนมอบหมายหรือจา้งให้ท างานโดยมีก าหนดระยะเวลาท่ี

แน่นอน 
“พนกังาน” หมายความว่า พี่เล้ียงนกัเรียน ผูป้ฏิบติังานในส านกังานบริหารโรงเรียนรวมทั้งนกัการ

ภารโรงดว้ย 
“ผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน” หมายความวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานใหก้บัโรงเรียน ทั้งท่ีเป็น ผูอ้  านวยการ 

รองผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ ครูประจ า ครูพิเศษ และพนกังาน 
 
ข้อ ๕ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  

 
 

หมวด ๑ 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 
ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย  
(๑) อธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผูแ้ทนครู จ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผูจ้ดัการ เป็นกรรมการ 
(๖) ผูอ้  านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 ๓ 

 
กรรมการตาม (๒) ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งจากครูของโรงเรียนซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจากครู  
กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียน ตามขอ้เสนอของสมาคม

ผูป้กครองและครูโรงเรียน  
กรรมการตาม (๔) ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของผูอ้  านวยการ  
นอกจากกรรมการตาม (๑) ถึง (๖) แลว้ อาจแต่งตั้งผูป้ฏิบติังานของโรงเรียนเป็นผูช่้วยเลขานุการไม่

เกินสองคนก็ได ้ 
 

ข้อ ๗ ใหก้รรมการตาม ขอ้ ๖ (๒) (๓) และ(๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี กรรมการ ซ่ึง
พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบติั
หนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่  

 

ข้อ ๘ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามขอ้ ๗ กรรมการตามขอ้ ๖ (๓) และ (๔) พน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ลาออก 
(๒) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไดรั้บโทษโดยค าพิพากษาให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระท าโดย

ประมาท 
(๕) อธิการบดีสั่งใหพ้น้จากการเป็นกรรมการเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย อยา่งร้ายแรง  
 
ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

ก าหนด และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดี แต่งตั้งผูอ้  านวยการคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาและดูแลรับผิดชอบการบริหาร
จดัการโรงเรียน  

ให้ผูอ้  านวยการมีอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนก าหนด และให้มี
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบหรือขอ้บงัคบัของโรงเรียน และตามท่ีอธิการบดี หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย  

 

ข้อ ๑๑ อ านาจในการสั่งการ การอนุญาตหรือการอนุมติัต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน
ให้เป็นอ านาจของผูอ้  านวยการหรือผูท่ี้ผูอ้  านวยการมอบหมาย ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน
หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   อ านาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมติัเก่ียวกบั
ตวับุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหเ้ป็นอ านาจของอธิการบดี  



 ๔ 

 
ข้อ ๑๒ อธิการบดีโดยขอ้เสนอของผูอ้  านวยการอาจแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการคนหน่ึงหรือหลายคน 

เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมายก็ได ้  
เม่ือผูอ้  านวยการพน้จากต าแหน่ง ใหร้องผูอ้  านวยการพน้จากต าแหน่งดว้ย  

 
ข้อ ๑๓ ให้ผูอ้  านวยการเป็นผูแ้ทนของโรงเรียนในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใน

นามของโรงเรียน และเป็นผูล้งนามในบนัทึก จดหมาย หรือเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเวน้แต่ในกรณีท่ีคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

การลงนามในสัญญาหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีจะมีผลเป็นการผกูพนัโรงเรียนโดยรวมให้เป็นอ านาจของ
ผูอ้  านวยการ  

อธิการบดีอาจออกค าสั่งใหก้ารลงนามในเร่ืองใดของผูอ้  านวยการตอ้งขออนุมติัจากอธิการบดีก่อนก็ได ้
 
ข้อ ๑๔ ให้มีส านักงานบริหารโรงเรียน ท าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารจดัการ และรับผิดชอบงาน

ดา้นธุรการของโรงเรียน  
 
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผูจ้ดัการคนหน่ึง มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน

ก าหนด และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
(๑) ควบคุมและก ากบัดูแลการด าเนินงานของส านกังานบริหารโรงเรียน  
(๒) รับผดิชอบงานบริหารทัว่ไป และธุรการของโรงเรียน  
(๓) ควบคุมดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น และการพสัดุของโรงเรียน  
(๔) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย   

 
 

หมวด ๒ 
การบริหารบุคคล 

 
ข้อ ๑๖ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน การพฒันาผูป้ฏิบติังานในโรงเรียน    การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การใหไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้ง การออกจากงาน วินยั การด าเนินการทางวินยั การอุทธรณ์หรือการร้องทุกขข์อง
ผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามใหเ้ป็นไปตามระเบียบโรงเรียนวา่ดว้ยการบริหารบุคคล  

 
 
 
 



 ๕ 

 
ข้อ ๑๗ อ านาจในการสั่งการ การอนุญาตหรือการอนุมติัต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน

ให้เป็นอ านาจของผูอ้  านวยการหรือผูท่ี้ผูอ้  านวยการมอบหมาย ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน
หรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

อ านาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมติัเก่ียวกบัตวับุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการให้เป็นอ านาจของ
อธิการบดี  

 
ข้อ ๑๘ ใหมี้บตัรประจ าตวัผูป้ฏิบติังานของโรงเรียนตามหลกัเกณฑ์และแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร

ก าหนด 
 
ข้อ ๑๙ ผูอ้  านวยการ และผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน มีสิทธิอนัพึงได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชน และตามระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด  

  
หมวด ๓ 

การบริหารการเงิน การจัดท างบประมาณ และการบัญชี 
ส่วนที ่๑ 

การบริหารการเงิน 
 
ข้อ ๒๐ โรงเรียนอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเพื่อการด าเนินงานของโรงเรียนและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
(๒) เงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการ 
(๓) เงินอุดหนุนจากมหาวทิยาลยั 
(๔) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
(๕) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่โรงเรียน 
(๖) รายไดห้รือผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพยสิ์นของโรงเรียน 
(๗) รายไดเ้น่ืองจากการขายผลผลิตของโรงเรียน 
(๘) รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
 
ข้อ ๒๑ รายได้ของโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนภายใต้กรอบ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งและการด าเนินงานของโรงเรียน 
เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาค จะตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขของผูบ้ริจาคและตามวัตถุประสงค์ของ

การจดัตั้ง 



 ๖ 

 
ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีโรงเรียนมีรายไดค้งเหลือ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

อาจจดัสรรเงินดังกล่าวเพื่อส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามจ านวนท่ีเห็นควร โดยไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน หรือไม่เป็นการขดักบัเง่ือนไขหรือวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค 

 
ข้อ ๒๓ โรงเรียนอาจน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและ

ทรัพยสิ์นของโรงเรียน 
 
ข้อ ๒๔ โรงเรียนมีรายจ่ายแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
(๑) รายจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
(๒) รายจ่ายค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
(๓) รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(๔) รายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
(๕) รายจ่ายเงินอุดหนุน 
(๖) รายจ่ายค่าสวสัดิการ 
(๗)  รายจ่ายอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
 
ข้อ ๒๕ ใหผู้อ้  านวยการเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งจ่ายเงิน สั่งซ้ือ สั่งจา้ง หรือก่อหน้ีผกูพนัภายในวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ทั้งน้ีเวน้แต่ในการอนุมติัจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้งท่ีตอ้งจ่ายเป็นประจ า ให้มีอ านาจ
สั่งจ่ายไดต้ามจ านวนและอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้

  
ส่วนที ่๒ 

งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 
ข้อ ๒๖ ปีงบประมาณของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวทิยาลยั 
 
ข้อ ๒๗ ให้ผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัท างบประมาณของโรงเรียน เพื่อน าเสนอ  คณะกรรมการ

บริหารใหค้วามเห็นชอบเพื่อขออนุมติัต่อสภามหาวทิยาลยั 
ให้ผูจ้ดัการเสนองบประมาณประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว   เพื่อ        

ขออนุมติัต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
 
 

 



 ๗ 

 
ส่วนที ่๓ 

การจัดท าบัญชีและการตรวจสอบ 
 
ข้อ ๒๘ ให้ผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการวางและรักษาระบบบญัชีท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล 

แยกตามประเภทงานส่วนท่ีส าคญั มีสมุดบญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแสดงกิจการ     
ท่ีเป็นอยูต่ามความจริงและตามท่ีควร แยกตามประเภทงาน พร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็นท่ีมาของรายการนั้น ๆ 
และใหมี้การตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจ า 

 
ข้อ ๒๙ ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบใหมี้การจดัท ารายงานการเงินดงัน้ี 
(๑) จดัท างบรายได้ – ค่าใช้จ่าย และเงินคงเหลือประจ าเดือนของโรงเรียนเสนอต่อ คณะกรรมการ

บริหารในการประชุมคร้ังถดัไป 
(๒) จดัท างบการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด ส่งให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบ

ภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
 
ข้อ ๓๐ ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบดา้นการเงิน การบริหาร และ

การด าเนินงานของโรงเรียน 
 
ข้อ ๓๑ ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงิน 
 
ข้อ ๓๒ ใหผู้จ้ดัการรับผดิชอบใหมี้การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินท่ีผา่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ น าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลยั
ทราบภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนั นบัตั้งแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

 
ข้อ ๓๓ เม่ือสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงิน และรายงาน  ผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียนแลว้ ใหผู้จ้ดัการจดัพิมพร์ายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
ข้อ ๓๔ ในกรณีท่ีระเบียบน้ี หรือระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของโรงเรียนมิได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลยัว่าดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 
 
 



 ๘ 

 
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้ผูจ้ดัการช้ีแจงขอ้เท็จจริง รายงานหลกัฐาน   การด าเนินงาน

ของโรงเรียน สั่งการให้สอบสวนขอ้เท็จจริงในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของมหาวิทยาลยั อธิการบดีอาจมีค าสั่งให้โรงเรียนระงบัการใด ๆ ไวก่้อนเพื่อรอการพิจารณาหรือการลงมติ
ของมหาวทิยาลยัในเร่ืองนั้น ๆ ก็ได ้

 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๓๖ ให้บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน     
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้อยู่ก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีประกาศใช้ ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปโดยอนุโลม จนกว่าจะไดมี้การ
ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวทิยาลยัตามระเบียบน้ีข้ึนใหม่ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัความในระเบียบน้ี 

บรรดาอ านาจหนา้ท่ีตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนซ่ึงมีผลบงัคบัใช้อยู่ก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีประกาศใช้ ท่ีก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการอ านวยการ  
ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารตามระเบียบน้ี 

 
ข้อ ๓๗  ให้โอนบรรดาผูป้ฏิบติังานของโรงเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการ

สนบัสนุน และก ากบัดูแลโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภข์อง  สมเด็จพระเจา้  
พี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ.  
๒๕๔๕  มาเป็นผูป้ฏิบติังานของโรงเรียนตามระเบียบน้ี 

 
 
            ประกาศ    ณ   วนัท่ี  ๘   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 
 
 
 
       ( ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ) 
             อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                           ผูรั้บใบอนุญาต 
       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 


