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อัตลักษณ์ มธ.
Thammasat Identity
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2477 ชื่อมหาวิทยาลัยเริ่มแรกคือ
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) เดิมเปิ ดสอนแบบตลาดวิชาไม่จาํ กัดอายุของ
นักศึกษา เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้การศึกษาและสร้างความเข้าใจในระบอบการ
ปกครองใหม่ที่เพิ่งถือกําเนิดขึน้ แก่พลเมืองจํานวนมากผูอ้ ยู่ในภาวะกระหายใคร่ร ู้ ตามปรัซญาของการ
ตัง้ มหาวิทยาลัยที่ปรากฏตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

“...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อนํา้
บําบัดความกระหายของราษฎร
ผูส้ มัครแสวงหาความรู้
อันเป็ นสิทธิ และโอกาส ที่เขาควรมีควรได้
ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เปลี่ยนชือ่ เป็ น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ใน
ปี พ.ศ. 2495 โดยมีหน้าที่ “จัดการศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งเสริมวิชาการขัน้ สูงและ
วัฒนธรรมแห่งชาติ” และในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากเดิมแบบตลาดวิชา เป็ นระบบ
การศึกษาแบบเต็มเวลา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนหยัดเคียงคู่สงั คมไทยมาครบ 82 ปี แห่งการสถาปนา มี
4 ศูนย์การศึกษา
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อัตลักษณ์ มธ.
Thammasat Identity

สัญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัย :

สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง-แดง

เป็ นรูปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้นด้วยสีแดง มี
พานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่ตรง
กลาง ที่ขอบธรรมจักรมีอกั ษรสีแดงจารึกว่า
"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ค่านิยมองค์กร

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย : “ต้นหางนกยูง”

เป็นเลิศ

ปณิธาน

เป็น
ธรรม

ร่วมนํา
สังคม

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”
"THAMMASAT FOR THE PEOPLE"
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วิสยั ทัศน์สอ่ ู นาคต
Thammasat Vision for the Future
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กา้ วเข้าสู่ปีที่ 82 (พ.ศ.2559) มหาวิทยาลัยได้เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาของประเทศด้วยแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ที่กาํ หนดเป้าหมายสู่
การเป็ น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผูน้ าํ ”

วิสยั ทัศน์
“สร้างผูน้ ํา ด้วยการศึกษา
และวิจยั ระดับโลก”
"Leadership through World-Class
Education and Research"

พันธกิจ

ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่สงั คม
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วิสยั ทัศน์สอ่ ู นาคต
Thammasat Vision for the Future

เป้าหมายเชิงนโยบาย

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน
มหาวิทยาลัยวิจยั
มหาวิทยาลัยที่
พัฒนาสูค่ วามเป็น
นานาชาติ

มุ่งสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัย
อันดับที่
400 ของโลก
80 ของเอเชีย

เน้นการพัฒนา
เชิงค ุณภาพ
ชะลอการขยายตัว
เชิงปริมาณ

ย ุทธศาสตร์

สร้าง

มุง่

สร้าง บัณฑิตที่มีค ุณลักษณะ
GREATS ทักษะผูป้ ระกอบการ
และ 3 ภาษา

มุ่ง เน้นค ุณภาพการให้บริการ
วิชาการและบริการส ุขภาพแก่ช ุมชน
และสังคม

สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรม
เชิงพัฒนาต่อสังคมและโลก

มุ่งสูค่ วามมัน่ คง และยัง่ ยืน
ด้วยการจัดการที่ทนั สมัย

สร้าง เครือข่ายความร่วมมือ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
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วิสยั ทัศน์สอ่ ู นาคต
Thammasat Vision for the Future

ย ุทธศาสตร์

สร้าง
สร้าง บัณฑิตที่มีค ุณลักษณะ
GREATS ทักษะผูป้ ระกอบการ
และ 3 ภาษา
เพื่อให้เป็นผูน้ ําที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงมี ความรด้ ู า้ นการ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ
ทํ างานได้ทกุ แห่งในโลกพร้อมทัง้ มี
ทักษะความสามารถในการสื่ อสาร
ได้อย่างน้อย 3 ภาษา

สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรม
เชิงพัฒนาต่อสังคมและโลก
ที่ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งบูร ณาการ
และยัง่ ยื น ทั้ง ในระดับ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0

สร้าง เครือข่ายความร่วมมือ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ค ุ ณ ภ า พ
ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
สร้า งสรรค์ก ารเรี ย นร ท้ ู ี่ เ ท่ า ทัน และ
ส่งเสริมภาคอ ุตสาหกรรม
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วิสยั ทัศน์สอ่ ู นาคต
Thammasat Vision for the Future

ย ุทธศาสตร์

มุ่ง เน้นค ุณภาพการให้บริการ
วิชาการและบริการส ุขภาพแก่
ช ุมชนและสังคม
เพื่ อ ให้ค นในสั ง คม/ชุม ชน มี
ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความ
เ ป็ น อ ยู่ สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ร ว ม ทั้ ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
มุง่ เน้น Clinical Excellence
Center และ Community Based

มุง่
มุ่งสูค่ วามมัน่ คง และยัง่ ยืน
ด้วยการจัดการที่ทนั สมัย
โดยการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
พร้อ มต่อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว
การนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ น
การบริ หารทุ ก ภาคส่ ว น อย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การพึ่ ง พาตนเองด้ว ย
การหารายได้และลงทุน รวมทัง้ พัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ นต้น แบบเมื อ ง
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart CitiesClean Energy) โดยเน้นการอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
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การบริหารมหาวิทยาลัย
Thammasat Management
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การบริหารมหาวิทยาลัย
Thammasat Management
งบประมาณ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีงบประมาณรวม 16,488.80 ล้านบาท
โดยมาจาก 2 แหล่งหลัก คือ งบประมาณแผ่นดิน 4,523.16 ล้านบาท (ร้อยละ 27.4) และงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย 11,965.64 ล้านบาท (ร้อยละ 72.6 )
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท

งบแผ่นดิน

งบรายได้ของมธ.

รวม

งบดําเนินการ

3,622.35

11,085.41

14,707.76

900.81

880.23

1,781.04

4,523.16

11,965.64

16,488.80

งบลงทุน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
11%
1,781.04

7%
880.23

89%
93%
20%
900.81

14,707.76

11,085.41

80%
3,622.35

งบแผ่นดิน
งบรายได้ของมธ.
รวม
งบลงทุน

งบดําเนินการ
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การบริหารมหาวิทยาลัย
Thammasat Management
บ ุคลากร
ปี 2560 มีบคุ ลากรทัง้ หมด 8,067 คน จําแนกเป็ น สายวิชาการ 2,122 คน สายสนับสนุน
วิชาการ 5,033 คน และลูกจ้างทุกประเภท 912 คน
หน่วย : คน
สายวิชาการ
- อาจารย์ชาวไทย 2,009 คน (94%)
2,122
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ 113 (6%)

11%
26%

สายสนับสนุนวิชาการ
5,033

8,067 คน
63%

912

ลูกจ้างทุกประเภท

สายวิชาการ 2,122 คน

64.9%
ศาสตราจารย์
77 คน

3.6%

ปริญญาเอก/เทียบเท่า
1,378 คน

รองศาสตราจารย์

15.5% 318 คน

31.5% ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
668 คน
อาจารย์

49.9% 1,059 คน

31.6%
ปริญญาโท/เทียบเท่า
670 คน

3.5%
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
74 คน

ที่มา : กองทรัพยากรมนุษย์ ณ 1 ตุลาคม 2560
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การบริหารมหาวิทยาลัย
Thammasat Management
ระบบสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการ
บริหารงาน ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้ได้ทกุ ที่ทกุ เวลาตามนโยบาย

“ธรรมศาสตร์ท ุกที่ ธรรมศาสตร์ท ุกเวลา (TU every where TU every time)”
ระบบการลงทะเบียนและการประกาศผลการสอบ
• ระบบการลงทะเบี ย นผ่ า นมื อ ถื อ : ด้ว ยการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น่ ระบบการ

•

ลงทะเบี ยนเรี ย นแบบออนไลน์ผ่านมือ ถื อ เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว และเลือกช่องทาง
ได้มากขึน้
ระบบประกาศผลการสอบ : ผูส้ อนสามารถส่งผลการสอบในแต่ล ะวิ ช าผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยคณบดีสามารถอนุมตั ใิ นระบบ และนักศึกษาทราบผลเป็ นรายวิชาจากระบบทันที

ระบบจัดการเรียนการสอน (Moodle) : นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละ
รายวิชา และทํากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใน
รายวิชาต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนัน้ ยังมี ระบบ Online Course บทเรียน มธ. สาธารณะ (TU
OCW) ชัน้ หนังสือ และบริการทางการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั อาทิ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั หน่วยงานวิจยั
ผลงานวิจยั วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เป็ นต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อาทิ ระบบจัดทําฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ระบบบุคคล ระบบการเงิน ระบบ
ตรวจนับครุภณ
ั ฑ์ออนไลน์ ฐานข้อมูลกฎหมาย ระบบประชุมไร้กระดาษ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data
Warehouse) เป็ นต้น
TU : Good University Report
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การบริ
หารมหาวิ
ทยาลั
ย
ĖĻįłłįňįŌčįŃįĺķłķŃŌ
หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา
ในปี การศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์จั ด การศึ ก ษาครอบคลุม ทางด้า น
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จํานวนทัง้ สิ้น
304 โปรแกรม
หน่วย : จํานวนโปรแกรม

หลักสูตร
ปีการศึกษา
2560
ไทย
อังกฤษ
นานาชาติ
รวม

99 (66%)
23 (15%)
28 (19%)
150 (49%)

3 (75%)
1 (25%)

82 (73%)
5 (4%)
26 (23%)
113 (37%)

4 (1%)

20 (54%)
1 (3%)
16 (43%)
37 (12%)

นอกจากนี้ มธ. ได้ปรับหลักสูตรรองรับสังคมยุคใหม่ เพื่อให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21
ก้าวทันโลกยุคปั จจุบัน ด้วย GREATS ซึ่งได้แก่ 6 คุณลักษณะที่เป็ นหัวใจของผูน้ าํ ในอนาคต โดยมุ่ง
พัฒ นาทั ก ษะ “คิ ด วิ เ คราะห์ ค้น คว้า ” มากกว่ า เนื้อ หาตามตํา รา ปรั บ โครงสร้า งวิ ช าพื้ น ฐานที่
นักศึกษาปี 1 ทุกคนต้องเรียนในรูปแบบใหม่ทั้งหมด โดยจัดการเรียน ตามแนวทาง Active Learning
ที่ ผเู้ รี ย นต้อ ง “คิด วิ เคราะห์ และค้นคว้า เพื่ อ ให้ไ ด้มาซึ่ งองค์ความรู้ ที่ต อ้ งการ เพื่ อให้ผเู้ รี ยนมี
ลักษณะเป็ นผูน้ าํ ก้าวทันโลกยุคปั จจุบนั และเพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะผูป้ ระกอบการ
นักศึกษาเข้าใหม่ 11,059 คน
(ร้อยละ 26.8 ของนักศึกษาทัง้ หมด)

นักศึกษา

2.2%

83.2%

ปริญญาเอก
14.3% 915 คน

ปริญญาตรี 0.3%
34,385 คน
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
บัณฑิต 110 คน 5,923 คน

1.5%

80.6%
ปริญญาตรี 0.8%
8,910 คน
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 91 คน

17.1%

ปริญญาเอก
168 คน

ปริญญาโท
1,890 คน

นักศึกษาทัง้ หมด 41,333 คน
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
ค ุณภาพบัณฑิต

บัณฑิต
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา รุ่นปี การศึกษา 2559
ทัง้ หมด 8,402 คน

76.3%
ปริญญาตรี 1.3%
21.5%
6,410 คน
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
บัณฑิต 111 คน 1,802 คน

0.9%
ปริญญาเอก
79 คน

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
นายจ้างพึงพอใจต่อบัณฑิต(ทุกระดับ) รุ่นปี การศึกษา
2558 มีคา่ คะแนนเฉลี่ย 4.36 (จากคะแนนเต็ม 5)

ภาพรวม 4.36
คะแนน
ด้านที่มคี วามพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีคา่ คะแนนเฉลี่ย 4.60
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบมีคา่ คะแนนเฉลี่ย 4.42
3. ด้านความรูม้ คี า่ คะแนนเฉลี่ย 4.38

ค ุณภาพบัณฑิต
ภาวะการมี ง านทํ า ของบัณ ฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ รุ่น ปี การศึ ก ษา 2559(4 เดือ นหลัง สํา เร็ จ
การศึกษา) บัณฑิตมีงานทํา 3,511 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.19 ของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจซึ่งมี 5,847 คน
(ตอบแบบสํารวจคิดเป็ นร้อยละ 93.31 ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6,266 คน)

* ไม่นับรวมบัณฑิตจากหลักสู ตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
* ไม่นับรวมบัณฑิตที่ ศึกษาต่อ/อื่ นๆ
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
หน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยั
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยั ได้แก่
1) สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์วิจยั ค้นคว้าและ
พัฒนายา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขัน้ สูง ศูนย์สตั ว์ทดลอง
ศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
2) สํานักงานศูนย์วิจยั และให้คาํ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 15 ศูนย์ ดังนี้

ด้านการจัดการปฏิบตั กิ ารและสารสนเทศ
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
ความเป็นนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการมุ่ง เน้น ความเป็ นนานาชาติ ได้ร ับ การรับ รอง
มาตรฐานระดับสากล AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business ) ทุกระดับ
การศึกษา และได้จดั ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั กับมหาวิทยาลัยชัน้ นําและองค์กร
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทัว่ โลก 212 แห่ง เช่น Institute of Asia-Pacific Studies Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน,
University of Tennessee สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น รวมทัง้ ร่วมมือกับบริษทั โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จํากัด
จัดตัง้ ศูนย์วิจยั ด้านวัสดุ (Materials Research Center)

สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
131 ข้อตกลง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ข้อตกลง

62%
17%

21%
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
45 ข้อตกลง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาชัน้ นํา 1,435 คน เช่น มหาวิทยาลัยชัน้ นําใน
ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ฮ่องกง ฝรัง่ เศส เบลเยียม ออสเตรเลีย และอังกฤษ เป็ นต้น
อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบตั งิ านเต็มเวลา และอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 532 คน
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เป็ นปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ยึดมัน่ และสานต่อเพื่อให้สังคม และ
ชุมชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ

คลินกิ กฎหมายเคลื่อนที่ ให้คาํ ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

กิจกรรมเพื่อสังคม

ให้คาํ ปรึกษาและพัฒนาผูบ้ ริหารทางธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจชุมชนตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล
ศูนย์เศรษฐกิจธรรมศาสตร์ (TEC)
โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสังคมสงเคราะห์คลองจัน่
บริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ (Audio Description)
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยภูมปิ ั ญญา
ออกแบบอุปกรณ์สาํ หรับคนพิการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

TU : Good University Report

15

มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
TU Hospital for People
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ให้บริการรักษาพยาบาล มี 601 เตียง ในปี
2559 จํานวนผูป้ ่ วยใน 40,745 คน และผูป้ ่ วย
นอก 384,088 คน นอกจากนี้ ยังมีศนู ย์ความ
เป็ นเลิศด้านการวิจยั เพื่อนํามาให้บริการ
รักษาพยาบาลที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพดังนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศ
เท้าเบาหวาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภ ูมิแพ้
โรคหืดและโรคระบบหายใจ

ศูนย์หวั ใจธรรมศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ ( Smart Cities-Clean
Energy) เป็ นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลัง งาน ในชื่อ โครงการ “ธรรมศาสตร์ ศูน ย์
รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ
Thammasat @Rangsit: A Leading Model of Smart
Campus” ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เกี่ยวข้อง
กับการใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งปั จ จุบันศูนย์รังสิ ตได้ด ําเนินการ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยอัตรา
การผลิตที่ 6 เมกะวัตต์ชวั ่ โมง ลดการใช้ไฟฟ้าลงจาก
เมื่อปี 2558 ได้ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 20 และสามารถลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่ตาํ่ กว่า ร้อย
ละ 17

การสัญจรอัจฉริยะ (Smart

Mobility)

เกี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้า น
กายภาพ โดยมีเครื่องมือที่สาํ คัญในการพัฒนา ได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICTและอินเทอร์เน็ตความเร็ ว
สูงที่ประกอบด้วยโครงข่ายภายในมหาวิ ทยาลัยและ
โครงข่ า ยภายนอก โดยมี ก ารสร้า งแอปพลิ เ คชั น่
THAMMASAT SMART CITY เป็ นเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริหารในการติดตามงานในส่วน
ต่างๆ
ช ุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การอยู่ดี
กินดีและความผาสุกของผูอ้ าศัยในเมือง ผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ การเสวนาพูดคุย เพื่อร่วมหาทาง
ออกในปั ญหาของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ที่มีขอ้ จํากัด เช่น ผูท้ ี่ มีความพิ การจะได้รับการดูแล
และลดข้อจํากัด
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชมุ ชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรูร้ ่วมกันในการอนุรักษ์และปกป้อง โดยดําเนินการเพิ่ม
และรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นที่คคู ลอง และเส้นทางธรรมชาติ และให้ความสําคัญกับการดําเนินการจัดการ
ขยะแต่ละประเภทและการจัดการนํา้
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เกี่ยวข้องกับการการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
มธ. ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ไ ม่แสวงผลกําไร ได้ด ําเนินโครงการ “การติด ตั้งระบบผลิต ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ธรรมศาสตร์ศนู ย์รังสิต” เป้าหมายในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน สามารถก่อให้เกิด
รายได้ และนํามาเป็ นทุนสําหรับการพัฒนาโครงการที่เกีย่ วเนือ่ งกับการเป็ นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร โดยได้กาํ หนดให้อาคารที่
ออกแบบและก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2560 ใช้แนวทางของอาคารเขียวที่ผ่านเกณฑ์ความยัง่ ยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งการพัฒนาต่อไปคือ การปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิ
เป็ นศูนย์

การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance) ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้ได้ทกุ ที่ทกุ เวลาตามนโยบาย “ธรรมศาสตร์ท ุกที่
ธรรมศาสตร์ท ุกเวลา (TU every where TU every time) ”

นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) เกี่ยวกับ
นวั ต กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สร้า งสรรค์ ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม อาทิ
ร้า นกาแฟแสงอาทิ ต ย์ โรงอาหารอิ น ทรี ย์ เ ป็ นการ
ยกระดั บ โครงการ ธรรมศาสตร์ ทํ า นา-เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง พานพุ่ม ยั ง่ ยื น เปลี่ ย นจากวั ส ดุทํา พานเป็ น
อุปกรณ์การเรียนและกีฬา
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
รางวัลองค์กร
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้ นํา ปี 2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อนั ดับ 601-650
ของโลก อันดับ 97 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยมีสาขาวิชาที่ติดอันดับ QS World
University Ranking by Subject 3 สาขา คือ Business, Linguistics และ Economics
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
รางวัลการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยได้รับมอบโล่รางวัล "องค์กรที่
มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง " ประจํา ปี งบประมาณ 2559 ด้า นการ
เบิกจ่าย ระดับดีเลิศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้องค์กรที่มี
ความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลัง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

รางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มธ. ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559
(BEC Awards 2016) รับรองมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพพลัง งานสํา หรับ
อาคารใหม่ จากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรั ก ษ์พ ลั ง งาน (พพ.) กระทรวงพลั ง งาน โดย
ได้รบั รางวัลฉลากรับรอง 6 รางวัล ได้แก่
ระดับดีเด่น – อาคารอุทยานเรียนรูป้ ๋ วย 100 ปี
ระดับดีมาก – อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
พร้อมครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร
ระดับดี 4 รางวัล
- อาคารกลุม่ สังคมศาสตร์
- อาคาร International Learning Building
- อาคารเรียนรวมระยะที่ 2
- อาคารกิตยิ าคาร

รางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) รางวัลในฐานะที่เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 จากสํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNET) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) รางวัลหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่
IPv6 ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3
ด้าน คือ Website, e-mail, และ DNS จากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็จ
Thammasat Acheivements
การทําน ุบําร ุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม/ โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านทําน ุบําร ุง ศิลปะ วัฒนธรรม
1) การแสดงดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์ ไทย “ป๋วย 100 ปี วัน บรรเลงเพลงประลอง 2
(ตามรอยอาจารย์ป๋วย)” เพื่อเฉลิมฉลองและประกาศเกียรติคณ
ุ เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล ผ่า นการแสดงดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ไทยเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ที่
เชือ่ มโยงกับช่วงชีวิตที่สาํ คัญทัง้ สามแง่มมุ ของอาจารย์ป๋วย ซึ่งได้แก่ ความจริง ความงาม ความดี อีก
ทัง้ ยังเพื่อช่วยเผยแพร่คณ
ุ ค่าความสุนทรียข์ องดนตรีไทยให้เป็ นที่รจู้ กั และชืน่ ชอบอย่างแพร่หลายแก่คน
รุ่นใหม่และประชาชนทัว่ ไป
2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การเข้าวัดและเรียนรูป้ ระวัติและความเป็ นมา
ของพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากรและเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมไทย
3) โครงการธรรมศาสตร์ทํานาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาได้ลงมือทํานาและได้
เรียนรูว้ ิธี ทํานา รูค้ ณ
ุ ค่าของข้าวและความลําบากของชาวนา และนักศึกษาได้ร่วมกันลงมือปลูกข้าว
สําหรับเลี้ยงนักศึกษาใหม่ ตามแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการอบรมคณ
ุ ธรรมและปฏิบัติธรรม ณ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลํ า ปาง เพื่ อ ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ กั บ คณะผู้บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
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ที่ตงั้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองแผนงาน ฝ่ ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 564 2913 โทรสาร: 02 564 2911 เว็บไซต์ : http://planning.tu.ac.th

22 มีนาคม 2561

