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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์่อตัง้เมื่อวันท่ี 27 มิถนุายน 2477 ชื่อมหาวิทยาลัยเร่ิมแรกคือ 

“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแ์ละการเมือง” (มธก.) เดิมเปิดสอนแบบตลาดวิชาไม่จาํกดัอายขุอง

นกัศึกษา  เนน้การเรียนการสอนเร่ืองประชาธิปไตย เพ่ือใหก้ารศึกษาและสรา้งความเขา้ใจในระบอบการ

ปกครองใหม่ท่ีเพ่ิงถือกาํเนดิขึน้แก่พลเมืองจาํนวนมากผูอ้ยู่ในภาวะกระหายใคร่ร ู ้ ตามปรัซญาของการ

ตัง้มหาวิทยาลยัท่ีปรากฏตามสนุทรพจนข์องศาสตราจารย ์ดร.ปรีด ีพนมยงค์

1

มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตรแ์ละการเมือง ไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร”์ ใน

ปี พ.ศ. 2495  โดยมีหนา้ท่ี “จัดการศึกษาและคน้ควา้ในศาสตรต์่าง ๆ โดยมุ่งเสริมวิชาการขัน้สงูและ

วัฒนธรรมแห่งชาติ”  และในปี พ.ศ. 2503 ไดเ้ปลี่ยนระบบการศึกษาจากเดิมแบบตลาดวิชา เป็นระบบ

การศึกษาแบบเต็มเวลา

Thammasat Identity

อตัลกัษณ ์มธ.

“...มหาวทิยาลยัยอ่มอปุมา ประดจุบ่อนํา้ 

บําบดัความกระหายของราษฎร 

ผูส้มคัรแสวงหาความรู ้

อันเป็นสทิธิและโอกาส ท่ีเขาควรมีควรได ้

ตามหลกัเสรีภาพของการศึกษา...”

          ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรยื์นหยัดเคียงคู่สงัคมไทยมาครบ 82 ปีแห่งการสถาปนา ม ี

4 ศนูยก์ารศึกษา
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สญัลกัษณ ์ประจาํมหาวิทยาลยั :

เป็นรปูธรรมจกัรสีเหลือง ตดัเสน้ดว้ยสีแดง มี

พานรฐัธรรมนญูสีแดงสลบัเหลืองอยู่ตรง

กลาง ท่ีขอบธรรมจกัรมอีกัษรสีแดงจารึกว่า 

"มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร"์

2

ตน้ไมป้ระจํามหาวิทยาลยั : “ตน้หางนกยงู”

สีประจํามหาวิทยาลยั คือ สีเหลือง-แดง

 ค่านิยมองคก์ร 

เป็นเลิศ
เป็น

ธรรม

รว่มนํา

สงัคม

Thammasat Identity

อตัลกัษณ ์มธ.

“มหาวิทยาลยัเพ่ือประชาชน”

"THAMMASAT FOR THE PEOPLE" 

ปณิธาน
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“สรา้งผ ูนํ้า  ดว้ยการศึกษา

และวิจยัระดบัโลก”

 "Leadership through World-Class 

Education and Research"

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์า้วเขา้สู่ปีท่ี 82 (พ.ศ.2559) มหาวิทยาลัยไดเ้ตรียมความ

พรอ้มเพ่ือรองรบัทิศทางการพฒันาของประเทศดว้ยแผนยทุธศาสตร ์ฉบบัท่ี 12 ท่ีกาํหนดเป้าหมายสู่

การเป็น “มหาวิทยาลยัแห่งการสรา้งผูน้าํ” 

Thammasat Vision for the Future

วิสยัทศันส์ ูอ่นาคต 

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

ใหบ้รกิารทางวิชาการ 

และวิชาชีพแกส่งัคม

3
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เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือ

ประชาชน

มหาวิทยาลยัวิจยั

มหาวิทยาลยัท่ี

พฒันาส ูค่วามเป็น

นานาชาติ

ม ุ่งส ูก่ารเป็น

มหาวิทยาลยั 

อนัดบัท่ี 

400 ของโลก 

80 ของเอเชีย

เนน้การพฒันา

เชิงคณุภาพ 

ชะลอการขยายตวั

เชิงปรมิาณ

ยทุธศาสตร์

สรา้ง ม ุง่

สรา้ง บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ 

GREATS ทกัษะผ ูป้ระกอบการ 

และ 3 ภาษา

สรา้งสรรคง์านวิจยั และนวตักรรม

เชิงพฒันาต่อสงัคมและโลก

สรา้ง เครอืข่ายความรว่มมือ

ทัง้ในและต่างประเทศ

มุ่ง เนน้คณุภาพการใหบ้รกิาร

วิชาการและบรกิารสขุภาพแกช่มุชน

และสงัคม

มุ่งส ูค่วามมัน่คง และยัง่ยนื 

ดว้ยการจดัการท่ีทนัสมยั

เป้าหมายเชิงนโยบาย

4

Thammasat Vision for the Future

วิสยัทศันส์ ูอ่นาคต 
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ยทุธศาสตร์ สรา้ง

สรา้ง บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ 

สรา้งสรรคง์านวิจยั และนวตักรรม

เชิงพฒันาต่อสงัคมและโลก

สรา้ง เครอืขา่ยความรว่มมือ

ทัง้ในและต่างประเทศ

เพ่ือใหเ้ป็นผ ูนํ้าท่ีเท่าทนัต่อ

การเปลี่ยนแปลงมีความร ูด้า้นการ

ประกอบการ  รวมถึงสามารถ

ทํางานไดท้กุแห่งในโลกพรอ้มทัง้มี

ทกัษะความสามารถในการส่ือสาร

ไดอ้ยา่งนอ้ย  3 ภาษา 

GREATS ทกัษะผ ูป้ระกอบการ 

และ 3 ภาษา

ท่ี ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ได้อย่างบรูณาการ

และยัง่ยืนทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติและตามนโยบายไทย

แลนด ์4.0 

เ พ่ื 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

สรา้งสรรค์การเรียนร ูท่ี้เท่าทันและ

สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรม

5

Thammasat Vision for the Future

วิสยัทศันส์ ูอ่นาคต 



TU : Good University Report

ยทุธศาสตร์ ม ุง่

มุ่ง เนน้คณุภาพการใหบ้รกิาร

วิชาการและบรกิารสขุภาพแก่

ชมุชนและสงัคม

มุ่งส ูค่วามมัน่คง และยัง่ยนื

ดว้ยการจดัการท่ีทนัสมยั

เพื่อให้คนในสังคม/ชมุชน มี

ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจ ชีวิตความ

เ ป็ น อ ยู่  สุข ภ า พ อ น า มั ย ร ว ม ทั้ ง

สิ่งแวดลอ้มที่ดี

มุง่เนน้ Clinical Excellence 

Center และ Community Based

โดยการพัฒนาบุคลากรให้

พรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การบ ริหารทุกภาคส่ วน  อย่ างมี

ประสิทธิภาพ การพึ่งพาตนเองดว้ย

การหารายไดแ้ละลงทนุ รวมทัง้พฒันา

มหาวิทยาลัย ให้เ ป็นต้นแบบเมือง

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Cities-

Clean Energy) โดยเนน้การอนรุักษ์

พลงังาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้ม
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Thammasat Vision for the Future

วิสยัทศันส์ ูอ่นาคต 
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Thammasat Management

การบรหิารมหาวิทยาลยั
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งบแผน่ดิน

งบรายไดข้องมธ.

รวม

3,622.35

11,085.41

14,707.76

900.81

880.23

1,781.04

หน่วย : ลา้นบาท

งบลงทนุ งบดาํเนนิการ
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       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มงีบประมาณรวม 16,488.80 ลา้นบาท 

โดยมาจาก 2 แหลง่หลกั คือ งบประมาณแผน่ดนิ 4,523.16 ลา้นบาท (รอ้ยละ 27.4) และงบประมาณ

รายไดข้องมหาวิทยาลยั 11,965.64 ลา้นบาท (รอ้ยละ 72.6 )

งบประมาณ

หนว่ย : ลา้นบาท

8

Thammasat Management

การบรหิารมหาวิทยาลยั

ประเภท งบแผน่ดิน งบรายไดข้องมธ. รวม

งบดาํเนนิการ 3,622.35 11,085.41 14,707.76

งบลงทนุ 900.81 880.23 1,781.04

รวม 4,523.16 11,965.64 16,488.80

89%

11%

80%

20%
93%

7%
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           ปี 2560 มบีคุลากรทัง้หมด 8,067 คน จาํแนกเป็น สายวิชาการ 2,122 คน   สายสนบัสนนุ

วิชาการ 5,033 คน และลกูจา้งทกุประเภท 912 คน

บคุลากร

Thammasat Management

การบรหิารมหาวิทยาลยั

สายวิชาการ 2,122 คน

3.6%

64.9%

31.5%

3.5%

49.9%

15.5%
31.6%

ศาสตราจารย์

77 คน

รองศาสตราจารย์

318 คน

ผ ูช่้วยศาสตราจารย์

668 คน

อาจารย์

1,059 คน

ปรญิญาเอก/เทียบเท่า

1,378 คน

ปรญิญาโท/เทียบเท่า

670 คน

ปรญิญาตร/ีเทียบเท่า

74 คน

26%

63%

11%

8,067 คน

ลูกจ้างทุกประเภท
912

สายสนบัสนนุวิชาการ
5,033

สายวิชาการ 
  - อาจารย์ชาวไทย 2,009 คน (94%)
  - อาจารย์ชาวต่างประเทศ 113  (6%)2,122

หนว่ย : คน

ท่ีมา : กองทรพัยากรมนษุย ์ณ 1 ตลุาคม 2560



TU : Good University Report 10

       มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อการ

บริหารงาน ของมหาวิทยาลยั โดยนกัศึกษาและบคุลากรสามารถเขา้ใชไ้ดท้กุท่ีทกุเวลาตามนโยบาย 

“ธรรมศาสตรท์กุท่ี ธรรมศาสตรท์กุเวลา (TU every where TU every time)”

ระบบสารสนเทศ

• ระบบการลงทะเบียนผ่านมือถือ : ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ระบบการ

ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลนผ์่านมือถือ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเลือกช่องทาง

ไดม้ากขึน้

• ระบบประกาศผลการสอบ : ผูส้อนสามารถส่งผลการสอบในแต่ละวิชาผ่านระบบ

ออนไลน ์โดยคณบดสีามารถอนมุตัใินระบบ และนกัศึกษาทราบผลเป็นรายวิชาจากระบบทนัที

ระบบการลงทะเบียนและการประกาศผลการสอบ

Thammasat Management

การบรหิารมหาวิทยาลยั

ระบบจดัการเรียนการสอน (Moodle) : นักศึกษาสามารถเขา้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละ

รายวิชา และทาํกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารระหว่างนกัศึกษากับอาจารยใ์น

รายวิชาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนัน้ ยังมี ระบบ Online Course บทเรียน มธ. สาธารณะ (TU 

OCW) ชัน้หนงัสือ และบริการทางการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจยั อาทิ ระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการวิจยั หนว่ยงานวิจยั 

ผลงานวิจยั วารสารและสิ่งตพิีมพท์างวิชาการ เป็นตน้

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร อาทิ ระบบจดัทาํฐานขอ้มลูกลาง ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและการบริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพ ระบบบคุคล ระบบการเงนิ ระบบ

ตรวจนบัครภุณัฑอ์อนไลน ์ฐานขอ้มลูกฎหมาย ระบบประชมุไรก้ระดาษ ระบบฐานขอ้มลูกลาง (Data 

Warehouse) เป็นตน้
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          ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้าน

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จาํนวนทัง้สิ้น 

304 โปรแกรม

         นอกจากนี ้มธ. ไดป้รบัหลกัสตูรรองรบัสงัคมยคุใหม ่เพ่ือใหบ้ณัฑติเป็นผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 

กา้วทันโลกยคุปัจจบุัน ดว้ย GREATS ซ่ึงไดแ้ก่ 6 คณุลักษณะท่ีเป็นหัวใจของผูน้าํในอนาคต โดยมุ่ง

พัฒนาทักษะ “คิด วิเคราะห์ คน้ควา้” มากกว่าเนื้อหาตามตํารา ปรับโครงสรา้งวิชาพ้ืนฐานท่ี

นกัศึกษาปี 1 ทกุคนตอ้งเรียนในรปูแบบใหม่ทั้งหมด โดยจัดการเรียน ตามแนวทาง Active Learning 

ท่ีผูเ้รียนตอ้ง “คิด วิเคราะห์ และคน้ควา้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงองค์ความรู ้ท่ีตอ้งการ เพ่ือใหผู้เ้รียนมี

ลกัษณะเป็นผูน้าํ กา้วทนัโลกยคุปัจจบุนั และเพ่ือใหผู้เ้รียนมทีกัษะผูป้ระกอบการ

หลกัสตูรและโปรแกรมการศึกษา

ĖĻįłłįňįŌčįŃįĺķłķŃŌ
การบริหารมหาวิทยาลัย

นกัศึกษา

นกัศึกษาทัง้หมด 41,333 คน

หน่วย : จํานวนโปรแกรม

99 (66%)

23 (15%)

28 (19%)

150 (49%)

ไทย

องักฤษ

นานาชาติ

รวม 

3 (75%)

1 (25%)

4 (1%)

82 (73%)

5 (4%)

26 (23%)

113 (37%)

20 (54%)

1 (3%)

16 (43%)

37 (12%)

หลกัสตูร

ปีการศึกษา

2560

นกัศึกษาเขา้ใหม่ 11,059 คน 

(รอ้ยละ 26.8 ของนกัศึกษาทัง้หมด)

80.6%

0.8% 17.1%

1.5%

ปริญญาตรี

8,910 คน

ประกาศนยีบตัร

บณัฑติ 91 คน

ปริญญาโท

1,890 คน

ปริญญาเอก

168 คนปริญญาตรี

34,385 คน

ประกาศนยีบตัร

บณัฑติ 110 คน

ปริญญาโท

5,923 คน

ปริญญาเอก

915 คน

83.2%

0.3% 14.3%

2.2%
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Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็

คณุภาพบณัฑิตบณัฑิต

ผ ูส้าํเรจ็การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 

ทัง้หมด 8,402 คน

ความพึงพอใจของผ ูใ้ชบ้ณัฑิต 

นายจา้งพึงพอใจตอ่บณัฑติ(ทกุระดบั) รุ่นปีการศึกษา 

2558 มคีา่คะแนนเฉลี่ย 4.36 (จากคะแนนเต็ม 5) 

       ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559(4 เดือนหลังสําเร็จ

การศึกษา) บัณฑิตมีงานทาํ 3,511 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 73.19 ของบัณฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจซ่ึงมี 5,847 คน 

(ตอบแบบสาํรวจคิดเป็นรอ้ยละ 93.31 ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  6,266 คน)         

คณุภาพบณัฑิต

* ไมนั่บรวมบัณฑติจากหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑติ

* ไมนั่บรวมบัณฑติท่ีศึกษาต่อ/อ่ืนๆ

ปริญญาตรี

6,410 คน

ประกาศนยีบตัร

บณัฑติ 111 คน

ปริญญาโท

1,802 คน

ปริญญาเอก

79 คน

76.3%

1.3% 21.5%

0.9%

ดา้นท่ีมคีวามพึงพอใจสงูสดุ 3 อนัดบัแรก

1. ดา้นคณุธรรมจริยธรรมมคีา่คะแนนเฉลี่ย 4.60  

2. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

    ความรบัผดิชอบมคีา่คะแนนเฉลี่ย 4.42 

3. ดา้นความรูม้คีา่คะแนนเฉลี่ย 4.38

ภาพรวม 4.36  

คะแนน



ดา้นการจดัการปฏิบตักิารและสารสนเทศ
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          มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานท่ีดําเนินการเก่ียวกบัการวิจยั ไดแ้ก่

                1) สาํนกังานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีขัน้สงู ซ่ึงประกอบดว้ย ศนูยวิ์จยัคน้ควา้และ

  พฒันายา ศนูยเ์คร่ืองมอืวิทยาศาสตรเ์พ่ือการวิจยัขัน้สงู ศนูยส์ตัวท์ดลอง

                    ศนูยท์รพัยส์ินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกจิ  

                2) สาํนกังานศนูยวิ์จยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

                3) ศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ม ี15 ศนูย ์ดงันี้

     

 

      

 

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็

หน่วยงานท่ีดําเนินการเก่ียวกบัการวิจยั 
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          มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนในการมุ่งเนน้ความเป็นนานาชาติ ได้ร ับการรับรอง

มาตรฐานระดบัสากล AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business ) ทกุระดบั

การศึกษา และไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงความรว่มมือทางวิชาการและวิจยั กบัมหาวิทยาลยัชัน้นาํและองคก์ร

ตา่งประเทศท่ีมีชื่อเสียงทัว่โลก 212 แห่ง เชน่ Institute of Asia-Pacific Studies Waseda University 

ประเทศญ่ีปุ่น, มหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจีน, 

University of Tennessee สหรฐัอเมริกา เป็นตน้ รวมทัง้ร่วมมือกบับริษทั โฮริบะ (ไซเอนตฟิิกส)์ จาํกดั 

จดัตัง้ศนูยวิ์จยัดา้นวสัด ุ(Materials Research Center) 

ความเป็นนานาชาติ

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็

นกัศึกษาแลกเปลี่ยนกบัมหาวิทยาลยัคูส่ญัญาชัน้นาํ 1,435 คน เชน่ มหาวิทยาลยัชัน้นาํใน

ประเทศญ่ีปุ่น อินเดยี ฮอ่งกง ฝรัง่เศส เบลเยียม ออสเตรเลีย และองักฤษ  เป็นตน้

อาจารยช์าวต่างชาติท่ีปฏิบตังิานเต็มเวลา และอาจารยท่ี์แลกเปลี่ยนกบัมหาวิทยาลยั 532 คน 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

36 ขอ้ตกลง  
สงัคมศาสตรแ์ละ

มนษุยศาสตร ์

131 ขอ้ตกลง 

วิทยาศาสตรส์ขุภาพ

45 ขอ้ตกลง

62%
17%

21%
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การเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือประชาชน

          มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย ท่ียึดมัน่และสานต่อเพ่ือใหส้ังคม และ

ชมุชนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ มนีโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการจดักจิกรรมเพ่ือสงัคมอย่างตอ่เนือ่ง อาทิ

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็

ก
ิจ
ก
ร
ร
ม
เพื่
อ
ส
งั
ค
ม

ใหค้าํปรึกษาและพฒันาผูบ้ริหารทางธรุกจิ 

คลินกิกฎหมายเคลื่อนท่ี  ใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมายแกป่ระชาชน

การพฒันาธรุกจิชมุชนตามแนวทางธรรมศาสตรโ์มเดล 

ศนูยเ์ศรษฐกจิธรรมศาสตร ์(TEC) 

โครงการพฒันาเด็กกอ่นวยัเรียน/ศนูยป์ฏิบตักิารสงัคมสงเคราะหค์ลองจัน่ 

บริการเพ่ือการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารของคนพิการ (Audio Description) 

ออกแบบอปุกรณส์าํหรบัคนพิการ

ทนัตกรรมเคลื่อนท่ี หนว่ยบริการสขุภาพเคลื่อนท่ี หนว่ยแพทยเ์คลื่อนท่ี 

กจิกรรมสรา้งเสริมสขุภาพชมุชนดว้ยภมูปัิญญา 
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โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรต ิ

ใหบ้ริการรกัษาพยาบาล ม ี601 เตยีง  ในปี 

2559 จาํนวนผูป่้วยใน 40,745 คน และผูป่้วย

นอก 384,088 คน  นอกจากนี ้ยงัมศีนูยค์วาม

เป็นเลิศดา้นการวิจยัเพ่ือนาํมาใหบ้ริการ

รกัษาพยาบาลท่ีทนัสมยัและมปีระสิทธิภาพดงันี้

ศนูยค์วามเป็นเลิศ

เทา้เบาหวาน

ศนูยห์วัใจธรรมศาสตร์

ศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นโรคภมิูแพ ้

โรคหืดและโรคระบบหายใจ

ศนูยค์วามเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง

TU Hospital for People

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็
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          เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Cities-Clean 

Energy) เป็นโครงการท่ีไดร้ับการสนบัสนนุจาก

สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ในชื่อโครงการ “ธรรมศาสตร์ ศนูย์

รงัสิต : ตน้แบบเมืองมหาวิทยาลยัอจัฉริยะ หรือ 

Thammasat @Rangsit: A Leading Model of Smart 

Campus” ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์

พลงังาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้ม

ตน้แบบเมืองมหาวิทยาลยัอจัฉรยิะ

พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) เกี่ยวขอ้ง

กับการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงปัจจบุันศนูย์รังสิตไดด้ําเนินการ

ผลิตไฟฟ้าใชเ้องจากพลังงานแสงอาทิตย ์ดว้ยอัตรา

การผลิตท่ี 6 เมกะวัตตช์ัว่โมง ลดการใชไ้ฟฟ้าลงจาก

เมื่อปี 2558 ไดไ้ม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 20 และสามารถลด

การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดไ้ม่ตํา่กว่า  รอ้ย

ละ 17

การสญัจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)

เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

กายภาพ โดยมีเคร่ืองมือท่ีสาํคัญในการพัฒนา ไดแ้ก ่

โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น ICTและอินเทอรเ์น็ตความเร็ว

สงูท่ีประกอบดว้ยโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยและ

โครงข่ายภายนอก โดยมีการสร้างแอปพลิเคชัน่ 

THAMMASAT SMART CITY เป็นเคร่ืองมืออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูบ้ริหารในการติดตามงานในส่วน

ตา่งๆ

ชมุชนอจัฉริยะ (Smart Community) เกี่ยวขอ้ง

กับการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชน การอยู่ดี

กินดีและความผาสกุของผูอ้าศัยในเมือง ผา่นชอ่งทาง

สื่อสังคมออนไลน ์การเสวนาพดูคยุ เพ่ือร่วมหาทาง

ออกในปัญหาของคนทกุกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม

ท่ีมีขอ้จํากัด เช่น ผูท่ี้มีความพิการจะไดร้ับการดแูล

และลดขอ้จาํกดั

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็
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ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) เกี่ยวขอ้งกับการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหช้มุชนไดม้ีส่วนร่วมและเรียนรูร่้วมกนัในการอนรุักษแ์ละปกป้อง โดยดาํเนนิการเพ่ิม

และรกัษาพื้นท่ีสีเขยีว พ้ืนท่ีคคูลอง และเสน้ทางธรรมชาติ และใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนนิการจดัการ

ขยะแตล่ะประเภทและการจดัการนํา้ 

เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) เกี่ยวขอ้งกบัการการดาํเนนิธรุกิจเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม โดย 

มธ. ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงผลกาํไร ไดด้ําเนินโครงการ “การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย ์ธรรมศาสตรศ์นูยร์ังสิต” เป้าหมายในการพ่ึงพาตนเองดา้นพลังงาน สามารถก่อใหเ้กิด

รายได ้และนาํมาเป็นทนุสาํหรบัการพฒันาโครงการท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการเป็นมหาวิทยาลยัยัง่ยืน

อาคารอจัฉริยะ (Smart Building) เกี่ยวกบัการออกแบบอาคาร โดยไดก้าํหนดใหอ้าคารท่ี

ออกแบบและก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2560 ใชแ้นวทางของอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑค์วามยัง่ยืนทางพลังงาน

และสิ่งแวดลอ้มไทย ซ่ึงการพัฒนาต่อไปคือ การปรับปรงุหรือก่อสรา้งอาคารท่ีมีการใชพ้ลังงานสทุธิ

เป็นศนูย์

การบริหารจดัการเมืองแบบอจัฉริยะ (Smart Governance) ใหค้วามสาํคัญกับการมีส่วน

ร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ใชร้ะบบสารสนเทศใหม้ีความทนัสมยัเพ่ือตอบสนองตอ่การบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั โดยนกัศึกษาและบคุลากรสามารถเขา้ใชไ้ดท้กุท่ีทกุเวลาตามนโยบาย “ธรรมศาสตรท์กุท่ี 

ธรรมศาสตรท์กุเวลา (TU every where TU every time) ”

ตน้แบบเมืองมหาวิทยาลยัอจัฉรยิะ

นวตักรรมอจัฉริยะ (Smart Innovation) เกี่ยวกบั

นวัตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ขึ้นมาเ พ่ือใช ้

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 สิ่งแวดลอ้ม และดา้นสังคม อาทิ 

ร้านกาแฟแสงอาทิตย์ โรงอาหารอินทรีย์เ ป็นการ

ยกระดับโครงการ  ธรรมศาสตร์ทํานา-เศรษฐกิจ

พอเพียง พานพุ่มยัง่ยืน เปลี่ยนจากวัสดทุําพานเป็น

อปุกรณก์ารเรียนและกฬีา

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็
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          ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัชัน้นาํ ปี 2018 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรอ์ยู่อนัดบั 601-650 

ของโลก อันดบั 97 ของเอเชีย และอันดบัท่ี 3 ของประเทศไทย โดยมีสาขาวิชาท่ีติดอันดบั QS World 

University Ranking by Subject 3 สาขา คือ Business, Linguistics และ Economics

รางวลัองคก์ร

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็
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          มหาวิทยาลัยไดร้ับมอบโล่รางวัล "องคก์รท่ี

มีความเป็นเลิศในการบรหิารจดัการดา้นการเงิน

การคลัง" ประจําปีงบประมาณ 2559 ดา้นการ

เบิกจ่าย ระดบัดีเลิศ จากพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา 

นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลดงักล่าวมอบใหอ้งคก์รท่ีมี

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการดา้นการเงินการ

คลงั ไดม้าตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

มธ. ไดร้ับฉลากแบบอาคารอนรุักษพ์ลังงาน 2559 

(BEC Awards 2016) รับรองมาตรฐานการ

ออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสําหรับ

อาคารใหม่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ .) กระทรวงพลังงาน โดย 

ไดร้บัรางวลัฉลากรบัรอง 6 รางวลั ไดแ้ก่

ระดบัดีเด่น – อาคารอทุยานเรียนรูป๋้วย 100 ปี

ระดบัดีมาก – อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร

ระดบัดี  4 รางวลั

- อาคารกลุม่สงัคมศาสตร์

- อาคาร International Learning Building

- อาคารเรียนรวมระยะท่ี 2

- อาคารกติยิาคาร

รางวลัการบรหิารการเงิน

รางวลัดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็

          1) รางวัลในฐานะท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีความพรอ้มในการ

ใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานท่ีรองรับ IPv6 จากสาํนักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNET) สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

          2) รางวลัหนว่ยงานท่ีประสบความสาํเร็จในการปรบัเปลี่ยนไปสู ่

IPv6 ประเภทหน่วยงานท่ีใหบ้ริการเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตพ้ืนฐาน 3 

ดา้น คือ Website, e-mail, และ DNS จากกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม

รางวลัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
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              1) การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย “ป๋วย 100 ปี วันบรรเลงเพลงประลอง 2     

(ตามรอยอาจารยป๋์วย)” เพ่ือเฉลิมฉลองและประกาศเกียรติคณุเนื่องในโอกาสท่ีศาสตราจารยป๋์วย 

อ๊ึงภากรณ ์ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ

(UNESCO) ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล ผ่านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเชิงสัญลักษณ์ท่ี

เชือ่มโยงกบัชว่งชวิีตท่ีสาํคญัทัง้สามแงม่มุของอาจารยป๋์วย ซ่ึงไดแ้ก่ ความจริง ความงาม ความดี อีก

ทัง้ยงัเพ่ือชว่ยเผยแพร่คณุคา่ความสนุทรียข์องดนตรีไทยใหเ้ป็นท่ีร ูจ้กัและชืน่ชอบอย่างแพร่หลายแกค่น

รุ่นใหมแ่ละประชาชนทัว่ไป

               2) โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย เช่น การเขา้วัดและเรียนรูป้ระวัติและความเป็นมา

ของพระพทุธมหามณีรตันปฏิมากรและเรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมไทย

3) โครงการธรรมศาสตรทํ์านาเศรษฐกิจพอเพียง นกัศึกษาไดล้งมือทาํนาและได้

เรียนรูวิ้ธี ทาํนา รูค้ณุค่าของขา้วและความลาํบากของชาวนา และนกัศึกษาไดร่้วมกันลงมือปลกูขา้ว

สาํหรบัเลี้ยงนกัศึกษาใหม ่ตามแนวทางตามพระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียง

4) โครงการอบรมคณุธรรมและปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์

ลําปาง  เ พ่ื อปลูก ฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บ ริหาร  บุคลากร  และนัก ศึกษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์าํปาง

การทํานบํุารงุศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม/ โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นทํานบํุารงุ ศิลปะ วฒันธรรม 

Thammasat Acheivements

ม ุง่มัน่ส ูค่วามสาํเรจ็
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