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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(พ.ศ. 2560-2564) 

 

“...สร้างผู้น�าด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก 

Leadership through World Class

Education & Research..."
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อัตลักษณ์ธรรมศาสตร ์

“...จิตสาธารณะ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม...”

ปณิธานธรรมศาสตร์

 

“...มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
THAMMASAT FOR THE PEOPLE...”
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 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง

กล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็น

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบที่มีความลุ่ม

ลึก และโดดเด่นในองค์ความรู้ที่ครบถ้วน

ในทุกศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและการ

แก้ปัญหาให้แก่สังคมไทยและภมูภิาค โดย

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเพื่อ

ให้สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค

โลกาภิ-วัตน์ หลักสูตรการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจึงมุ ่งเน้นให้นักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย 

ความเป็นผูน้�าและเสยีสละเพือ่ส่วนรวม มี

ความรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง มีพื้น

ฐานทางปัญญา ความคิด และทัศนคติ

อันจะส่งเสริมการเสาะแสวงหาวิชาความ

รูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จัก

ตนเองและสภาพ-แวดล้อม  สามารถปรับ

ตัวและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สามารถน�า

ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ ได้

อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการ

ด�าเนินชีวิต การพัฒนาสังคม และการ

ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความถูก

ต้องของสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 มหาวิทยาลยัจะด�าเนินบทบาทใน

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มี

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง

เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง ทัง้ในระดับ

ประเทศและในภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิคเป็น

สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้น�าในการผลัก

ดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมให้สังคม 

เป็นมหาวิทยาลยัทีมุ่ง่เน้นไปสูภ่ารกิจด้าน

การวิจัยและการให้บริการสังคมและเป็น

สถาบนัการศกึษาทีม่รีะบบบรหิารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้แก่มหาวิทยาลัยไทยได้
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(รองศำสตรำจำรย์ เกศนีิ วฑูิรชำต)ิ

อธิกำรบดมีหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์

 

 ขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่ ผู้
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมศาสตร์
ทุกคน การเข้าเรียนที่นี่ ทุกคนมา
ด้วยความพากเพียร ตั้งใจ และ
อุตสาหะ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติอันน่า
ชื่นชมและเป็นข้อส�าคัญของผู้เป็น
บัณฑิต 

จากนี้ทุกคนจะได้เข้ามามีชีวิตใน
สถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และ
ระบบการเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่
จะได้เรียนรู้ เรื่องส�าคัญคือการ
ปรับตัว การแบ่งเวลาในการเรียน
และการท�ากจิกรรมเพ่ือน�าความรู้
ไปรับใช้สังคมอย่างสมดุล
  

พวกเราชาวธรรมศาสตร์มีสิ่งที่
ยึดมั่นมาตลอด  84 ปี คือการที่
เราไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่ท�า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย 
และงานวิชาการเท่านั้น แต่คือการ
ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการผลิต 
“เมล็ดพันธุ ์ธรรมศาสตร์” ซึ่ง
กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ 
และจิตวิญญาณแห่งการรับใช้
สังคม  มีพลังของการเป็นจิต
อาสา เห็นความทุกข์ยากของ
สังคม เป็นหน้าที่ของเรา เพราะ
อนาคตเราทุกคนคือก�าลังส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู ่
สังคมโลกอย่างภาคภูมิ 

“ลูกแม ่ โดม” ล ้วนเป ็นผู ้มี จิต
สาธารณะ และความส�านึกรับผิด
ชอบต่อสังคม เพราะพวกเราทุก
คน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้
กล่าวค�าว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ 
เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก
ประชาชน”

ขอให้นกัศกึษาทกุคน เป็นผูม้ีใจรกั
การเรียนรู้ตลอดเวลา  มุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการศึกษา ใช้เวลาที่นี่เพ่ิม

ประสบการณ์และทักษะ ในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้ว
ธรรมศาสตร์  เ พ่ือให ้ เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองทั้งด้านการ
เรียนวิชาการเพื่อการเติบโตเป็น
บัณฑิ ต ที่ น ่ า ภ า ค ภู มิ ใ จ ขอ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ เ ร า ช า ว
ธรรมศาสตร์สืบไป

รศ. เกศินี

วิฑูรชาติ



½ÒÂ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
มหาวทยาลัยธรรมศาสตร
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ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน

“รักประชาชน”

Thammasat University, where 

we learn to love to people.
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“ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราดำเนินการปกครอง

  ระบอบรัฐธรรมนูญเช�นนี้แล�วเป�นการจำเป�นอย�างยิ่ง

    ที่จะต�องมีมหาวิทยาลัยประศาสน�ความรู�ในวิชา

      ธรรมศาสตร�และการเมืองให�แก�พลเมือง ให�

        มากที่สุดเท�าที่จะทำได� เป�ดโอกาสแก�

          พลเรือนที่จะใช�เสรีภาพในการศึกษา

            กว�างขวางมากขึ้น เพื่อประโยชน�ของ

              ประเทศชาติสืบไป…”

PRIDI BANOMYONG“ . . .มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา 
ป ร ะ ดุ จ บ่ อ น�้ า บ� า บัด ค ว า ม
กระหายของราษฎร ผู้สมัคร
แสวงหาความรู้อนัเป็นสิทธิและ
โอกาสที่เขาควรมีได้ ตามหลกั
เสรีภาพของการศึกษา...”

ปรัชญาของการตัง้มหาวิทยาลยั ปรากฏตาม

สนุทรพจน์ของศาสตราจารย์ดร.ปรีดี พนมยงค์ 

รายงานตอ่ผู้ส�าเร็จราชการ แทนพระองค์

 ด้วยเหตนีุม้หาวิทยาลยัวิชา 
ธรรมศาสตร์และการเมืองจึงเป็น
ตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลยัเปิด
แหง่แรกของประเทศไทยโดยให้สทิธิ
แก่ผู้ ท่ีเคยศกึษาในโรงเรียนกฎหมาย
ผู้ ส�าเร็จประโยคมัธยมศึกษา และ
เปิดกว้างให้ถึงผู้ ท่ีเป็นข้าราชการ
สมาชิกสภาผู้แทนฯผู้ แทนต�าบลครู 
ทนายความ เข้าเรียนได้ด้วย ปรากฏ
ว่าในปีแรกมีผู้ สมัครเข้าศึกษาถึง 
7,094 คน
 เปิดสอน 2แขนง คือ หลกัสตูร 
ธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชา
กฎหมายเป็นหลัก แต่ได้สอนวิชา
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการทตู 
เ ม่ือจบปริญญาตรีธรรมศาสตร์
บัณฑิตก็อาจศึกษาต่อปริญญาโท 
แ ย ก เ ป็ น แ ข น ง นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
,รัฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์และการทตู
ต่อไป วิชาอีกแขนงหนึ่งคือการ
วิชาการบัญชี โดยมีหลักสูตร 3 ปี
ส�าหรับประกาศนียบตัรทางการบญัชี
(เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี
ส� า ห รั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บัต ร ขั น้ สู ง
ทางการบญัชี(เทียบเทา่ปริญญาโท)
 จ า ก วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 
ท�าให้ผู้ ไม่มีโอกาสได้ศึกษาถึงขัน้
มหาวิทยาลยัได้จบปริญญาและได้มี
การประกาศนียบตัรไปรับใช้ประเทศ
ชาต ิในทางการเมือง กระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ วงการธุรกิจ และอาชีพ
อิสระเป็นอนัมาก

 ส�าหรับท่ีตัง้มหาวิทยาลยัครัง้
แรกใช้ตกึโรงเรียนกฎหมายเดมิท่ีเชิง
สะพานผา่นภิภพลลีา ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 
9 เมษายน 2478 มหาวิทยาลยัขอซือ้
ท่ีดินบริเวณท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นท่ี
เดิมของท่ีทหาร และปรับปรุงอาคาร
เดิมพร้อมทัง้สร้างตกึโดม(อนัหมาย
ถงึปัญญาและความเฉียบแหลม)
 ในปี พ.ศ.2481 มหาวิทยาลยั
ตัง้โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลกัสตูร 
2 ปี เพ่ือรับผู้ประสงค์จะเข้าเรียนตอ่
ท่ีมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียม
ปริญญามีหลกัสตูรสอนหนกัไปทาง
ด้านภาษา ทัง้ภาษาไทย ภาษาบาล ี
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และวิชา
ด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชา
เทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และชว
เลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียมปริญญา
มีทัง้หมดรวม 8 รุ่น จนถึงปี 
พ.ศ.2490 จงึถกูยกเลกิไป

 คูม่อืนกัศกึษาใหม ่2561 18 8
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วิทยาลยัโลกคดีศกึษา

สถาบนัภาษา

18

จงัหวัดปทมุธำนี 12121

จงัหวัดชลบุรี 20150

 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 
     แบ่งเป็น 4 พืน้ที่ ดงันี ้

เนือ้ที่ 2,778 ไร่ พืน้ที่ใช้สอย 1,068,592 ตำรำงวำ

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี 12121 

โทร 0-2564-4441-79

เนือ้ที่ 321 ไร่ พืน้ที่ใช้สอย 8,427 ตำรำงวำ

248 หมู่ 2 ถ.ไฮเวย์ล�ำปำง-เชียงใหม่ ต.ปงยำงคก

อ.ห้ำงฉัตร จ.ล�ำปำง 52190 โทร 0-5425-8701-8

เนือ้ที่ 566 ไร่ พืน้ที่ใช้สอย 10,183 ตำรำงวำ

39/4 หมู่ 5 ต.โปง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

 โทร 0-0325-9050-55
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ประวัติเหตุการณ์ส�าคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
 

 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  เป็นการชุมนุมและเดินขบวนครั้งยิ่ง

ใหญ่ทีส่ดุในประวติัศาสตร์การเมอืงไทย มนีกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาและประชาชน

เข้าร่วมกว่าห้าแสนคน ท�าให้ยุคเผด็จการทหารที่ครองอ�านาจอย่างยาวนาน

ตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2490 ได้สิ้นสุดลง และท�าให้ประชาธิปไตยได้กลับมา

สู่ประเทศไทยอีกครั้ง 

 เป็นประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพทีแ่ลกมาด้วยเลือดเน้ือและ

ชีวติของวีรชนจ�านวนมาก มีผู้เสียชีวติ 77 คน บาดเจบ็ 857 คน

T H A M M A S A T
ROLE IN THAI POLITICAL
H I S T O R Y
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคมเป็นการชุมนุม

และเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีนักเรียน

นิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

กว่า 5 แสนคนท�าให้ยุคเผด็จการทหาร

ที่ครองอ�านาจอย่างยาวนาน ตั้งแต่การ

รัฐประหารในปี 2490 ได้สิ้นสุดลงและท�าให้

ประชาธิปไตยได้กลับมาสู่ประเทศไทยอีก

ครั้ง เป็นสิทธิ และเสรีภาพที่แลกมาด้วย

เลือดเนื้อและชีวิตของวีรชนจ�านวนมาก มี

ผู้เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บ 857 คน

แผนที่เหตุการณ� 

14 ตุลาคม 2516

9

3 4

5

6

2

    1

8

7

    หน��าสวนจิตรลดา : 14 ตุลาคม
เวลา 06:30 น.ตำรวจได�เริ่มลงมือใช�

กระบองตีนักศึกษาประชาชนที่บริเวณ

หน�าสวนจิตรลดา ทำให�เหตุการณ�ได�

ลุกลามไปสู�ความรุนแรงจนไม�มีใคร

ควบคุมได�อีกต�อไป 

5

      เหตุการณ� 14ตุลาคมเป�นการชุมนุม

แ ล ะ เ ด ิ น ข บ ว น ค ร ั ้ ง ท ี ่ ย ิ ่ ง ใ ห ญ � 

ท ี ่ส ุดในประว ัต ิศาสตร �การเม ืองไทย 

มีนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชน

เข�าร�วมกว�า5แสนคนทำให�

ยุคเผด็จการทหารที่ครองอำนาจ

อย�างยาวนาน ตั้งแต�การรัฐประหาร

 ในป� 2490 ได�สิ้นสุดลง 

และทำให�ประชาธิปไตยได�

กลับมาสู�ประเทศไทยอีกครั้ง 

เป�นสิทธิ และเสรีภาพที่แลกมาด�วย

เลือดเนื้อและชีวิตของวีรชนจำนวนมาก 

มีผู�เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บ 857 คน

6
    หน�าโรงแรมรัตนโกสินทร� : 
“ไอ�ก�านยาว” หรือประพัฒน� แซ�ฉั่ว 

ถือไม�หน�าสามร�องท�าสู�กับทหารที่มี

ป�นเอ็ม 16 หน�าโรงแรมรัตนโกสินทร�

จนถูกยิงได�รับบาดเจ็บสาหัส

    อนุสาวรีย�ประชาธิปไตย :  
13 ตุลาคม เวลา  12.00 น. เศษหลัง

จากเส�นตายให�ปล�อยตัวผู�ถูกจับกุมได�

ผ�านไป นักเรียนนิสิตนักศึกษาหลาย

แสนคนได�เคลื่อนขบวนออกจาก

ธรรมศาสตร�มาชุมนุมกันอยู�ที่

อนุสาวรีย�ประชาธิปไตย คนยิ่งเพิ่ม

ขึ้นจนประมาณการว�ามีถึงห�าแสนคน

4

    ลานโพธิ์ ธรรมศาสตร� : 
9 ตุลาคม นักศึกษาธรรมศาสตร�นำ

โดย เสกสรร ประเสริฐกุล และ

เสาวนีย� ลิมมานนท� เริ่มการชุมชนที่

ลานโพธิ์และปราศรัย เรียกร�องให�

ปล�อยตัวกลุ�มผู�เรียกร�องรัฐธรรมนูญ 

ทั้ง 13 คน

2

     อนุสาวรีย��ทหารอาสา :  
5 ตุลาคม 2516 กลุ��มเรียกร�อง

รัฐธรรมนูญ นำโดย ธีรยุทธ� บุญมี

แถลงข��าวสื่อมวลชนที่อนุสาวรีย��ทหาร

อาสา ก�อนที่�จะถูกจับกุมไปทั้งหมด 

13 คนในวันที่� 6 ตุลาคม ขณะเดิน

แจกใบปลิวอยู�ที่ประตูน้ำ

    1

   สนามหลวง : 14 ตุลาคม 2517  
หนึ่งป�ให�หลังได�มีการจัดงานพระราช-

ทานเพลิงศพวีรชน 77คนที่สนามหลวง

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

และสมเด็จพระนางเจ�าฯพระบรม-

ราชินีนาถ ได��เสด็จมาโดยพระองค�เอง

9

    สนามฟุตบอล ธรรมศาสตร�� : 
10 ตุลาคม นักเรียนนิสิตนักศึกษาได�

หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ จนต�อง

ย�ายการชุมนุมมาที่สนามฟุตบอล

3

   ถนนราชดำเนิน : รัฐบาลส�งกอง
กำลังทหารมาปราบปรามประชาชน 

โดยใช�อาวุธสงครามเต็มรูปแบบ 

8

    ตึก กตป. : ที่ทำการคณะ

กรรมการติดตามและ ประเมิณผล

การปฏิบัติราชการ (กตป.) ซึ่งมี พ.อ.

ณรงค� กิตติขจร เป�นผู�ควบคุมดูแล 

ถูกประชาชนเผาด�วยความโกรธแค��น

7

น

น�ำโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ

5 ตุลำคม พ.ศ. 2516 กลุ่มเรียกร้อง

9 ตุลำคม พ.ศ. 2516 นักศึกษำ

นุมที่

10 ตุลำคม พ.ศ.2516 นักเรียนนิสิต

นักศึกษำได้หลั่งไหลมำจำกทั่วทุกสำรทิศ

จนต้องย้ำยกำรชุมนุมมำที่สนำฟุตบอล

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ- 

ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนำง- 

เจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ได้เสด็จมำโดย

พระองค์เอง

 เ ห ตุ ก า รณ ์  1 4  ตุ ล าคม

เป็นการชุมนุมและเดินขบวนคร้ังที่ ย่ิง

ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร ์การเมือง

ไทย มีนักเ รียนนิสิตนักศึกษา และ

ประชาชนเข้าร่วมกว่า 5 แสนคนท�าให้

ยุ ค เ ผด็ จ ก า รทหา รที่ ค ร อ งอ� า น าจ

อย่างยาวนานตั้งแต่การรัฐประหารใน

ป ี  2 4 9 0   ได ้ สิ้ น สุ ดลงและท� า ให ้

ประชาธิปไตยได้กลับมาสู่ประเทศไทยอีก

คร้ัง เป็นสิทธิ และเสรีภาพที่แลกมาด้วย

เลอืดเนือ้และชวีติของวรีชนจ�านวนมาก มี

ผู้เสียชีวิต 77 คน บาดเจ็บ 857 คน

8
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“หมืน่พระบรมโอรสาธริาช” (ในขณะนัน้ )จากนัน้วทิยุ

ยานเกราะไดป้ลุกระดมโจมตนีกัศกึษาอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดวนัตลอดคนื

4

8
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ศาลาอภิวัฒน์ 2475 

พิธีเปิดเมื่อวันที่  24 มิถุนายน  2541 ประติมากรรมศาลา 6 เหลี่ยม หมาย

ถึงหลัก  6  ประการของคณะราษฎร ตรงก่ึงกลางมีแท่นฝัง "หมุดคณะ

ราษฎร" ท่ีจ�าลองมาจากหมุดคณะราษฎรของจริงซึ่งมีข้อความว่า  "24 

มถินุายน 2475 เวลาย�า่รุง่ ณ ทีน่ีค่ณะราษฎรได้ก่อก�าเนดิรฐัธรรมนญูเพ่ือ

ความเจริญของชาติ" แสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

1

2
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พิธีเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2548

จากหลักประการที่ 6 ของคณะราษฎรคือ "ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่

ราษฎร" มหาวิทยาลยัจงึได้ถือก�าเนดิขึน้ ซึง่ประตมิากรรมนีแ้สดงสัญลกัษณ์

ธรรมจักร และนักศึกษาหญิงชายชูตราชั่งแห่งความยุติธรรม พร้อมค�า

กล่าวของ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย ที่กล่าวใน

วันสถาปนา บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยว่า 

"มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน�้า บ�าบัดความกระหายของราษฎรผู้

สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิของเขาตามหลักเสรีภาพแห่งการศึกษา"

  

น�าชมสวนประติมากรรม : ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อ “ ประชาธิปไตย “
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ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย

พิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548

ประติมากรรมนี้แสดงถึง"ขบวนการเสรีไทย" ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง

มีกองบัญชาการอยู่ที่ตึกโดม โดยมีนายปรีดี พนมยงค์เป็นผู้น�าขบวนการ 

และนักศึกษาธรรมศาสตร์และการเมืองร่วมกับประชาชนผู้รักชาติอีกจ�านวน

มาก หนึง่ในนัน้คอื นายป๋วย อึง๊ภากรณ์ จากการต่อสูเ้สยีสละเลอืดเนือ้ท�าให้

ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้

ขบวนการนักศึกษา พ.ศ. 2494-2500

พิธีเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2549

ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึง ขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลาหลัง นาย ปรีดี 

พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ จนถึงช่วงก่อนที่ นักศึกษา จะเข้าสู ่

ยคุ"สายลมแสงแดด" โดยมีเหตกุารณ์ส�าคญั ทางการเมอืงเกดิขึน้3เหตกุารณ์ 

เหตกุารณ์แรกคอื "วนัธรรมศาสตร์สามคัค"ี ในปี 2484 กองทพัทหารเข้ายึด

มหาวิทยาลัย นักศึกษาธรรมศาสตร์จึงเดินขบวนเรียกร้องมหาวิทยาลัยคืน

ภายใต้ค�าขวัญ "รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย"

 ดังนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2494 นักศึกษากว่า สามพันคน

ได้จับมือเดินขบวนเข้ายึดมหาลัยคืนได้ส�าเร็จเหตุการณ์ต่อมา คือ"กบฏ

สนัตภิาพ" ซึง่เกิดในปี 2495 นกัศกึษาธรรมศาสตร์ได้คดัค้านการส่งทหารไทย

ไปรบในเกาหล ีท�าให้ชาวธรรมศาสตร์ถกูจบัไปจ�านวนมาก หนึง่ในนัน้ คอื ท่าน

ผูห้ญงิพนูศขุ พนมยงค์ ภรยิานายปรดีถีกูจบักมุ พร้อมบตุรชายคอื นายปาล 

พนมยงค์ เหตุการณ์ต่อมาคือ "เดินขบวนคัดค้านเลือกตั้งสกปรกปี 2500" 

นักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์เดินขบวนคัดค้านซึ่งในปีนั้น

มีการใช้กลโกงและการทุจริตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยน�ามาซึ่ง

การสิ้นสุดการครองอ�านาจของจอมพลป. พิบูลสงคราม 

3
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ยุคสายลมแสงแดดและยุคแสวงหา

พิธีเปิดวันที่ 27 มิถุนายน 2549

เม่ือจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ก้าวขึ้นมาแทนที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ในปี 2501 ได้กวาดล้างเสี้ยนหนามทางการเมืองครั้งใหญ่ และเข้ามายึด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเข้ามาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และให้

จอมพล ถนอม กิตติขจร เข้ามาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จึงเข้าสู่ยุค "สายลมแสงแดด"ซึ่งเป็นยุคมืดบอดทางปัญญา นักศึกษาสนใจ

แต่เรื่องตนเอง กิจกรรมบันเทิง เต้นร�า กีฬาระหว่างคณะ  ลีลาศ และการ

ยกพวกตีกัน โดยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของสังคม

จนกระทั่งปี 2511 จากบทกวี

"ฉันเยาว์ ฉันเขลา  ฉันทึ่ง  ฉันจึงมาหาความหมาย  ฉันหวังเก็บอะไรไป

มากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว" แต่งโดย วิทยากร  เชียงกูล 

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  จึงเกิดการตั้งค�าถามต่อคุณค่าของชีวิต และ

ความหมายทีแ่ท้จริงของการศกึษา จงึสิน้สดุยคุ "สายลมแสงแดด" ถูกแทนที่

ด้วยการแสวงหาหรอืยคุ "ฉนัจงึมาหาความหมาย" เป็นทีม่า ของเหตกุารณ์ 

14 ตุลาประติมากรรมน้ีได้จัดท�าท้ังสองยุคเอาไว้ด้วยกัน แต่อยู่คนละด้าน

สะท้อนการแสวงหาการเป็นด้านตรงข้ามของกันและกัน ซึ่งสะท้อนความ

เป็นจริงได้จนถึงปัจจุบัน

ธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

พิธีเปิดวันที่ 14 ตุลาคม 2544 ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึงเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 เป็นการชุมนุมและเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีนิสิตนักศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้า

ร่วมกว่าห้าแสนคน เริ่มต้นจากการจับกุมนักศึกษาปัญญาชนที่เรียก

ร้องรัฐธรรมนูญจ�านวน13คน นักศึกษาธรรมศาสตร์จึงออกมาชุมนุม

ที่ลานโพธิ์ เมื่อข่าวแพร่ออกไปนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้หลั่งไหลมาจาก

ทั่วทุกสารทิศจนต้องย้ายมาชุมนุมที่สนามฟุตบอลและเมื่อรัฐบาลไม่

ยอมปล่อยตัว จึงได้มีการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยมุ่งหน้าไปสู่

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่13 ตุลาคม

จนเกิดเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม เมื่อรัฐบาลใช้ก�าลังเข้าปราบปราม แต่

ในที่สุดประชาชนชนะยุคเผด็จการทหารสิ้นสุดลง การเมืองได้ก้าวสู่ยุค

ประชาธิปไตยและเกิดความตื่นตัวของประชาชน

5
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ธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535

พิธีเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

ปี2534ได้เกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.)

นักศึกษาได้รวมตัวชุมนุมกันที่ลานโพธ์ิเพ่ือคัดค้านรัฐธรรมนูญ รสช.ที่เป็นเผด็จการ

จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ ในเดือน มีนาคม 2535 เพื่อ

คัดค้านการสืบทอดอ�านาจนักศึกษาประชาชนได้ชุมนุมกันที่ลานโพธ์ิอีกครั้งในเดือน

เมษายน 2535 เมื่อ พลเอก สุจินดา คราประยูร ผู้น�ารสช.ขึ้นสู่ต�าแหน่งนายก สถาน

ที่ชุมนุมจึงย้ายไปหน้ารัฐสภา สนามหลวงและถนนราชด�าเนิน กลายเป็นเหตุการณ์

รุนแรง  เมื่อรัฐบาลได้น�าก�าลังเข้าปราบปราม เกิดเป็นเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 

2535 ท�าให้กองทัพหมดบทบาททางการเมือง 14 ปี ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึง

ลานโพธิ์ที่เป็นสถานที่ส�าคัญ เมื่อมีการเรียกร้องประชาธิปไตยแสดงถึงวิธีการต่างๆ

อันหลากหลายของนิสิตนักศึกษา แสดงให้เห็นการเรียกร้องประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่

เทคโนโลยีมีบาทมากขึ้น

ธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

พิธีเปิดวันที่ 6 ตุลาคม 2543 

ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นรูปเขื่อนโดยเปรียบเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์ปราบปรามเข่นฆ่านิสิต นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย เสมือนเขื่อนกั้นสายธารประชาธิปไตยที่พัฒนา ต่อเนื่องกันมาให้หยุดชะงักลงไป บนเขื่อนมีภาพและรายชื่อเหล่าผู้

เสยีชวีติ รวมถงึภาพอาจารย์ป๋วย อึง๊ภาภรณ์ อธกิารบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ทีต้่องลีภ้ยัไปต่างประเทศตราบจนสิน้ชวีติ บน

ประตมิากรรมมีค�าขวญั "ขบวนการนกัศกึษาประชาชน เดือนตลุา กล้าต่อสูเ้พือ่สังคมทีดี่งาม" เพ่ือบ่งบอกเจตนารมณ์ของผูเ้สียชวิีต

7
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จากวันธรรมศาสตร์สามัคคี ถึงวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคมนี้
6 ธันวาคม 2553 เวลา 6:56 น.      
 เหตุการณ์เริ่มต้นจาก “กบฏแมนฮัตตัน” ที่กระท�าโดยกองทัพเรือเพื่อมุ่งยึดรัฐบาลในขณะนั้น โดยได้มีการจับตัว

ประกันคือ จอมพล ป.พิบูสงคราม นายกรัฐมนตรีบน”เรือรบหลวงศรีอยุธยา” แต่เหตุการณ์ไม่เป็นผลส�าเร็จ ซึ่งทางกองทัพ

บกและต�ารวจได้น�าก�าลังเข้ามาตรึงพื้นท่ีไว้โดยรอบ รวมถึงบริเวณธรรมศาสตร์ หลังจากระงับเหตุการณ์ได้และได้มีความ

พยายามของกองทัพบกที่วางก�าลังในพื้นที่ธรรมศาสตร์ขณะนั้นขอซื้อที่ดินมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมาเป็นของกองทัพ ท�าให้

นักศึกษา ขณะนั้นไม่มีที่เรียน ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นๆอยู่นานนับเดือน ในครั้งแรก 11 ตุลาคม 2494 นศ.กว่า 3 พันคน เดิน

ขบวนไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเรียกร้อง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขอให้คืนธรรมศาสตร์ แต่ไม่เป็นผล 

 ในครัง้ที ่2 วันที ่5 พฤศจกิายน 2494 หลงัจากทีน่กัศกึษาธรรมศาสตร์กลบัจากทศันศกึษาทีน่ครสวรรค์ได้รวมตวั

ทีห่วัล�าโพงและเดนิเท้าเข้าบกุ และยึดธรรมศาสตร์คนืได้เป็นผลส�าเร็จ ด้วยสันตวิธิ ี ต่อมาจงึได้ถอืเอาวนันี ้เป็นวนัธรรมศาสตร์

สามัคคี หรือวันคืนสู่เหย้าและเพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากวันนั้นไม่นาน อ�านาจของรัฐบาลเผด็จการได้พยายาม

เบ่ียงเบนความสนใจเพื่อให้คนลืมเลือนเหตุการณ์นั้นไป จนชาวธรรมศาสตร์ต้องเล่ียงหนีเปลี่ยนวันไปหลายครั้งจนมาหยุดที่ 

10 ธันวาคม ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันธรรมศาสตร์เรื่อยมา อนึ่ง เคยมีความพยายามจากรัฐบาลเผด็จการที่จะยกเลิกวันที่ 10 

ธนัวาคม มิให้เป็นวนัรฐัธรรมนญูเพือ่ให้คนลมืเลือนประชาธปิไตยและเข้าสู่อ�านาจเผดจ็การอย่างชอบธรรมแต่เนือ่งด้วยเพราะ

เป็นวันพระราชทานมิใช่การอภิวัฒน์ จึงไม่มีใครกล้าแตะต้อง

 

ปัจจุบันและอนาคต
 หลงัจากเหตกุารณ์ เดอืนพฤษภาคม 2535 เชือ่กันว่าหทารหมดบทบาททางการเมอืงแล้วโดยสิน้เชงิ แต่ในทีส่ดุก็

เกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับ และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ที่ท�าให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักไปจนถึง

ขณะนี ้ความจรงิแล้วโครงการ “สวนประตมิากรรมประวตัศิาสตร์” จะมปีระตมิากรรมชิน้ที ่9 เกดิขึน้ เรือ่ง “ปัจจุบนัและอนาคต

ของประชาธิปไตยไทย” แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อไปในอนาคต อนาคตนั้นขึ้นอยู่กับ

สิง่ทีเ่ราท�าในปัจจบุนั ประชาธปิไตยไทยนัน้จะมคีวามหวงัและมอีนาคตหรอืไม่จงึขึน้อยูค่นรุน่ปัจจบุนัว่าจะคิดอ่านและด�าเนนิการ

อย่างไรต่อไป ปัจจุบันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคต อนาคตก็จะบันทึกถึงเรื่องราวคนในยุคสมัยนี้อย่างไรนั้น เป็นเรื่อง

ของพวกเธอคนรุ่นปัจจุบันแล้ว
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ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ , 2477

“...ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราด�าเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว  

เป็นการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยสักแห่งหนึ่ง เพื่อประศาสน์ความรู้ ใน

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองให้แก่พลเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เปิดโอกาสแก่

พลเรือนที่จะใช้เสรีภาพในการศึกษากว้างขวางมากข้ึน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

สืบไป...”

 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนม

ยงค์ หรือหลวงประดิษฐ ์มนูธรรม ผู ้

ส ถ าปนามหาวิ ทย าลั ย วิ ช าธรรม

ศาสตร ์และการเมือง เกิดเมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ส�าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยม 6 จากโรงเรียนตัวอย่าง มณฑล

กรุงเก ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ป ี พ.ศ. 2460 เข ้าศึกษาต่อ

โรงเรียนกฎหมายและสอบไล ่ ได ้วิชา

กฎหมายชั้น เนติบัณฑิตเมื่อป ี  พ.ศ. 

2462 ขณะอายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ ์

 ระหว่างปี พ.ศ. 2463 – 2469 

ได้รับทุนไปศึกษาวิชากฎหมาย 

ณ ประเทศฝรั่งเศส ได ้รับปริญญา 

“ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ก ฎ ห ม า ย ”    ฝ ่ า ย

นิติศาสตร์  และได้ประกาศนียบัตรการ

ศึกษาขั้นสูงทางด้านเศณาบกิจชีวิต

ครอบครัว สมรสกับท่านผู้หญิงพูนศุข 

พนมยงค์ มีบุตรธิดา 6 คน

 เมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 

2475 ดร.ปรีดี พนมยงค์  ร ่วมกับ

ข้าราชการทหารและพลเรือนจ�านวน 

มากในนามของ “คณะราษฎร” ท�าการ

ปฏิวัติเปลี่ยนแปลง การปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น

ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

(อ้างอิงจากค�าจารึกใต้ฐานอนุสาวรีย์ 

อ . ปรี ดี  หน ้ า ตึ ก โ ดม  มธ . ท ่ าพร ะ

จันทร์) และด�ารงต�าแหน่งส�าคัญเช่น 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (คนแรก) 

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ 

“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” เป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี

ว ่ าการกระทรวงการต ่ างประ เทศ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้ส�าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ รัชกาลที่ 8 เป็น 

หัวหน้าขบวนการใต้ดิน “เสรีไทย” ได้รับ

การแต่งตั้งเป็น “รัฐบุรุษอาวุโส” และเป็น

นายกรัฐมนตรี

 ภายหลังวิกฤตการณ์ทางการ

เมือง พ.ศ. 2490  ศาสตราจารย ์ 

ดร.ปรีดี ได้ลี้ภัยการเมืองไปพ�านักอยู่

ประเทศจีน จนปี พ.ศ. 2513 จึงย้ายไป

พ�านัก ณ ประเทศฝรั่งเศส กระทั่งถึงแก่

อสัญกรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.

2526 และในปี พ.ศ. 2543 ในวาระ 100 

ปี ของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 

องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ 

ดร.ปรีดี เป็นบุคคลส�าคัญของโลก
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“ ... ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ไ ม ่ จ� า กั ด เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

การ เมืองของนักศึกษา เพรา ะธรรมศาสตร ์มี เสรีภาพทุกตารางนิ้ ว...”

 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรม

ศกัดิเ์ป็นบตุรคนเลก็ของมหาอ�ามาตย์ตรี

พระยาธรรมสารเวทย์ วิเศษภักดี ศรี

สัตยวัตตา พิริยพาหะ (ทองดี ธรรม

ศักดิ์ )  กับคุณหญิงชื้น เกิดวันที่  5 

เมษายน พ.ศ. 2450 จังหวัดธนบุรี มีพี่

น้องร่วมบิดามารดา 2 คน สมรสกับ

นางสาวพังงา เพ็ญชาติ (ท่านผู้หญิง

พงา ธรรมศักดิ์) มีบุตรด้วยกัน 2 คน 

ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย

กระทรวงยตุธิรรมเป็นเนตบิณัฑติไทยรุน่

แรก พ.ศ. 2471 ได้รับทุนรพีบุญนิธิ ไป

ศึกษาและส�าเร็จวิชากฎหมายที่อังกฤษ

เม่ือ พ.ศ. 2475 เข้ารับราชการเป็นผู้

พิพากษาประจ�ากระทรวงยุติธรรมเมื่อ 

พ.ศ. 2476 ได้รับเลื่อนต�าแหน่งจนถึง

ประธานศาลฏีกา และเกษียณอายุ

ราชการเมื่อ พ.ศ. 2510 

 โดยท�างานเพื่อการศึกษาควบคู่

กันไปด้วย ท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษของ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร ์และ

การเมืองกับคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็น

อาจารย์และเลขาธิการของส�านักอบรม

ศกึษากฏหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา ต่อ

มาได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์แห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือเกษียณ

จึงได ้รับแต ่งตั้ง เป ็นคณบดี คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากนั้นจึงด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาสภา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ยกย่องให้ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง “ธรรมศาสตราจารย์”

 ในด้านการเมืองด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีถึง 2 สมัย คือใน

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่าน

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อท่าน

เห็นว่าได้ท�าหน้าที่กอบกู้วิกฤตของบ้าน

เมืองแล้ว ท่านก็ได้ลาออกจากต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2517 แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้แต่งตั้งให้ท่าน กลับมาด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เมื่อวันที่  27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2517 จนถึงวันท่ี 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ท่านจึงพ้นจาก

ภารกิจในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ใน

ที่สุด ส�าหรับชาวธรรมศาสตร์แล้วท่าน

คือ อธิการบดีที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงออกทางการ เมืองของ

นักศึกษา เพราะก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 

ตลุาคม พ.ศ. 2516 เมือ่รฐับาลเผดจ็การ

ของจอมพลถนอมได้ขอให้ท่านจัดการ

กับนักศึกษา ท่านได้กล่าวกับรัฐบาลว่า 

“มหาวิทยาลัยจะไม่จ�ากัดเสรีภาพในการ

แสดงทางการเมืองของนักศึกษา เพราะ

ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว!”

ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ , 2516
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“...การศกึษาต้องเริม่ต้นด้วยความส�าคญัของนกัเรียนและจบลงด้วยความส�าคญัของ

นักเรียน...”

 

 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภา

กรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2459 

ที่ตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ 

นายชา เป็นชาวจีนอพยพเข้าเมืองไทย มี

อาชพีขายส่งปลา มารดาชือ่ นางเซาะเซง็ 

มีเชื้อไทยจีน ดร.ป๋วย เข้าศึกษาที่โรง

เรียนอัสสัมชัญ แผนกภาษาฝรั่งเศส ท�า

คะแนนได้ดีเยี่ยมในภาษาฝร่ังเศสและ

คณิตศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาในปีพ.ศ. 

2475 ก็ได้รับเลือกเป็นครูสอนหนังสือที่

โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับเงินเดือน 40 

บาท ดร.ป๋วย แบ่งให้มารดาเดือนละ 30 

บาทและเก็บไว้ใช้ส่วนตัว 10 บาท ปี พ.ศ.

2477 ดร.ป๋วย เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับ

ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 

2480 ต่อมาปี พ.ศ. 2481 ได้ทุนรัฐบาล

ไปศึกษาต่อทางเศรษฐศาสตร์และการ

คลัง ที่ London School of Economics 

มหาวิทยาลัย ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ได้รบัปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

และในปีพ.ศ. 2484 ได้รับทุน Levernulme 

Studentship เพื่อศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 

2 ดร.ป๋วย เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยใน

ประเทศอังกฤษ โดยอาสาสมัครเข ้า

ท�างานใน British Army Pioneers Goprs 

ท�างานเป็น

ผู้ติดต่อใช้ชื่อรหัสว่า “เข้ม” งานส�าคัญ

คือ ส่งข่าววิทยุให้กับฝ่ายสัมพันธมิตร 

และน�าจดหมายไปมอบให้ผู ้ถือรหัสว่า 

“รูธ” ซึ่งคือ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า

ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย ดร.ป๋วย 

เข้าประเทศไทยโดยกระโดดร่มลงทีจ่งัหวัด

ชัยนาท และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวส่งเข้า

กรงุเทพฯ หลงัปฏบิตักิารได้รับการเลือ่น

ยศให้เป็นพนัตรแีห่งกองทพัองักฤษ ด้าน

ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาว มากา

เร็ตสมิธมีบุตรชาย3 คน ก า ร ท� า ง า น 

ดร.ป๋วpอึ๊งภากรณ์ เข้ารับราชการใน

กระทรวงการคลังในต�าแหน่งส�าคัญ

หลายต�าแหน่งในปีพ.ศ. 2502 ได้รับแต่ง

ตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ในปี พ.ศ. 

2508 ดร.ป๋วย รับต�าแหน่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในปีพ.ศ. 2507 และรับต�าแหน่อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือเดือน

กุมภาพันธ ์ 2518 ต ่อมาเมื่อ 

วันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ดร.ป๋วย 

ได้เผชิญกับมรสุมทางการเมืองอีกครั้ง 

จึงได ้พ�านักอยู ่  ณ ประเทศอังกฤษ 

จนถงึวาระสดุท้ายของชวีติ เมือ่วนัที ่28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ , 2508
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ทา่พระจนัทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 
เ ป็นจุดก� า เ นิดของ“มหา วิทยาลัย วิชา 
ธรรมศาสตร์และการเมือง” ในวันท่ี 27 
มิถนุายน 2477 และกลายเป็นมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ท่ีมี 4 ศนูย์การศกึษาในปัจจบุนั 
เคยเป็นพระราชวังของกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล หรือท่ีเรียกสัน้ๆวา่ “วงัหน้า” และ
เคยเป็นโรงทหารของกองพนัทหารราบท่ี 4 มา
ก่อนด้วย ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการเมืองไทย
มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ จึงเป็นสถานท่ีส�าคัญท่ีเกิด
เหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ทางการเมืองต่างๆ 
ตัง้แตก่ารเป็นท่ีท�าการของขบวนการเสรีไทย 
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2,เหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 และจุดเร่ิมต้นก่อนเกิด
เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ถึงแม้การเกิด
ศนูย์รังสติในปี 2529 และการให้การเรียนการ
ส อ น ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง ค ณ ะ ด้ า น
สงัคมศาสตร์ทัง้หมดไปสอนท่ีศนูย์รังสิต ใน
ปี2549 จะท�าให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ท่าพระจนัทร์มีบทบาทลดลงเป็นเพียงศูนย์
การศึกษาหนึ่ง แต่ด้วยการเป็นสถานท่ีก่อ
ก�าเนิดและประวัติศาสตร์การต่อสู้ เ พ่ือ
ประชาชนยาวนาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ทา่พระจนัทร์ จงึยงัคงเป็นสถานท่ีส�าคญัท่ีสดุ
ทางความคิดและจิตวิญญาณของชาว
ธรรมศาสตร์เสมอมา

T A P H A C H A N
C E N T E R
T H A M M A S A T
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ศนูย์รังสติ

ศนูย์รังสติแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขต
การศกึษา เขตท่ีพกัอาศยั และเขตกีฬา ในเขต
การศึกษาเป็นท่ีท�าการและอาคารเรียนทุก
คณะของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ยกเว้น 
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 
และวิทยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ มีหอ
สมดุหลกั 3 แหง่

เขตท่ีพกัอาศยัประกอบด้วย หอพกัจ�านวน 34 
หลงั มีผู้พกัอาศยัประมาณ 12,000 คน และ
เขตสนามกีฬาซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นสนาม
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และสนามซ้อม
ได้แก่ Main Stadium, ยิมเนเซียม 4, 5, 6, 7, 
ศนูย์กีฬาทางน�า้ และสนามแขง่กีฬาประเภท
ลูแ่ละลาน

R A N G S I T
C E N T E R
T H A M M A S A T
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INTRODUCTION

ในศนูย์รังสิต มีบริการท่ีเอือ้อ�านวย
ความสะดวกแก่นกัศกึษา เจ้าหน้าท่ี
และประชาชนทัว่ไป เชน่ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน
อนบุาล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯ 
โรงเรียนสาถิตแห่งมหาวิทยาลัย
ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ , ศู น น ย์ ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ศนูย์อาหาร ร้านสะดวกซือ้ ธนาคาร 
ท่ีท�าการไปรษณีย์ เป็นต้น นอกจาก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภายนอก เชน่ 
สถาบนัพฒันาธรุกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น
     การเดินทางมายังศูนย์รังสิต
สามารถเดินทางได้โดยรถเมล์สาย 
29 , 39 และ 510 หรือรถตู้สายรังสติ 
– อนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู สาย รังสิต – 
รถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และรถ
บริการระหวา่งทา่พระจนัทร์ – รังสติ 
การ เดินทางภายในศูน ย์ รั งสิต 
มหาวิทยาลยัได้จดัรถบริการภายใน
โดยให้บริการทกุวนั ยกเว้นเฉพาะวนั
หยดุนกัขตัฤกษ์ และมีเส้นทางเฉพาะ
ส�าหรับจกัรยาน
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ศนูย์ล�าปาง

ในปี 2539 เม่ือทบวงมหาวิทยาลยัมีนโยบาย
ขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพไปสู่
ภูมิภาคในรูปของโครงการขยายวิทยาเขต
พร้อมทัง้พฒันาโครงการเครือขา่ยสารสนเทศ
เพ่ือพฒันาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนั
สมยั สภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงมีมติ
ใ ห้ด�าเ นินโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปางขึน้เม่ือวันท่ี  8 
กรกฎาคม 2539 ในระยะแรกมหาวิทยาลยัได้
รับอนุญาตให้ใช้ศาลากลางจังหวัดล�าปาง
(หลงัเดิม)ปรับปรุงเป็นสถานท่ีจดัการเรียน
การสอน โดยนกัศกึษารุ่นแรกในปีการศกึษา 
2541 ต้องมาเรียนท่ีศนูย์รังสติก่อน และในปี
การศึกษา 2542 เม่ือปรับปรุงอาคารศาลา
กลางหลงัเดิมแล้วเสร็จศนูย์ล�าปางจึงได้รับ
นกัศกึษาสาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์รุ่นแรก
กลบัมาเรียนท่ีล�าปาง และได้เปิดวิทยาลยั-
สหวิทยาการศาสตร์และต้องจัดหาพืน้ท่ี
ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวร นายบญุช ู
ตรีทองรัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัใน
ข ณ ะ นั น้ จึ ง ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ แ ก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมอบท่ีดิน
บริเวณหมู่ ท่ี 2 ต�าบลปงยางคก อ�าเภอ

L A M P A N G
C E N T E R
T H A M M A S A T
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ห้างฉตัร จงัหวดัล�าปาง จ�านวน346ไร่ 
3งาน 79ตารางวา รวมทัง้บริจาคทนุ
ทรัพย์จ�านวน 6,2472,650 บาท ใน
การก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลงัแรก
เพ่ือการบริการจดัการและการเรียน
การสอนเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 2543 โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารีเสด็จฯวางศิลาฤกษ์และแล้ว
เสร็จในปี 2546 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จึงทูลขอพระราชทาน
พระราชานญุาตให้ใช้พระนาม“สิริน
ธรารัตน์” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล�าปางจึงได้ย้ายการเรียนการ
สอนมา ณ สถานท่ีตัง้ปัจจบุนั ตัง้แต่
ภาคการศกึษาท่ี2 ปีการศกึษา 2546
นับตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้รั บการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีศูนย์
ล�าปางอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับการ
ขยายการเรียนการสอนและจ�านวน
นกัศกึษาและบคุลากรท่ีเพ่ิมขึน้
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ศนูย์พทัยา

P A T T A Y A
C E N T E R
T H A M M A S A T

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
ไ ด้ รั บ ม อ บ บ ริ จ า ค ท่ี ดิ น จ า ก 
ด ร . ถ า ว ร  พ ร ป ร ะ ภ า  เ ม่ื อ วัน ท่ี 
4 ธนัวาคม พ.ศ.2530 
พืน้ท่ีทัง้หมด 556 ไร่ 26.3 ตารางวา
 ต่อมาในวัน ท่ี  30 มกราคม 

2538 สภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มี

มตใิห้ตัง้ “ศนูย์นวตักรรมอดุมศกึษา”

 ขึน้ท่ีศนูย์พทัยา

ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน

 1 . ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท

จ�านวน1หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรการ

บริหารเทคโนโลยี วิทยาลยันวตักรรม

 2 . ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 

จ�านวน1หลกัสตูร ได้แก่ สาขาวิศวกรรม

ยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ปัจจุบนัมีการให้บริการและสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ดงันี ้

 1 . อ า ค า ร บ ร ร ย า ย ร ว ม  มี

ห้องส�าหรับจัดอบรมสัมมนา ได้แก่

ห้องสัมมนาย่อย จ�านวน 6 ห้อง และ

ห้องประชมุใหญ่ ความจ ุ120 คน

จ� านวน  1  ห้อง  ส� าห รับใ ห้บ ริการ

นกัศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป

 2 .  อาคารปฏิบัติ การคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนบัสนนุ

งบประมาณจากบริษัทสยามกลการ 

จ�ากดั จ�านวน 60 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการ

ก่อสร้างส�าหรับนกัศกึษาคณะวิศวกรรม

ยานยนต์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 3 . ห้ อ ง ส มุด ม ห า วิ ท ย า ลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีทรัพยากร

สารสนเทศทัง้สิน้  11,998 รายการ

ให้บริการนักศึกษา บุคลากร ตลอด

จนบุคคลภายนอก ปัจจุบันห้องสมุด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์พทัยาได้

จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศด้าน

การปกครองท้องถ่ินท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทย ห้องสมดุเปิดให้บริการ

ทกุวนัตัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น. เสาร์-

อาทิตย์ 08.30-18.30 น. เว้นวันหยุด

นกัขตัฤกษ์

 4 .สนามฟุตบอลพร้อมลู่ ว่ิ ง 

ส�าหรับบคุลากรและประชาชนทัว่ไปได้

เลน่กีฬา หรือจดักิจกรรมทางกีฬา
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 5 .อาคาร กิจกรรมทางการ

ศึกษา(ศาลาพักผ่อนรูปโดม) เ ป็น

แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ สามารถใช้เป็น

พืน้ท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆได้ นอกจากนี ้

ยังใช้เป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมืองพทัยาและเขา

ชีจรรย์

 6.หอพกันกัศึกษา จ�านวน  48 

ห้อง ได้รับการสนันสนุนงบประมาณ

จากธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด(มหาชน) 

จ�านวน 30 ล้านบาท เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกให้แก่ นกัศกึษาและบคุลากร

 7.สิ่งอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เช่น สระว่ายน�า้ ห้องออกก�าลังกาย 

(fitness)
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องค์การนักศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ณัฐฑิชา แสงจันทร์

นัทธมน โทวรรธนะ

ณภัทร สารวนากูร

กานต์ จิตต์แจ้ง

นวัต โกศลชื่นวิจิตร

ยศนนท์ จอมจันทร์

คณะรัฐศาสตร์

กรรมการฝ่ายสังคมและการเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

กรรมการฝ่ายการเงินและ

งบประมาณ

กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

กรรมการฝ่ายอนามัย

คณะรัฐศาสตร์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รุจิภาส บุญยง พันเลิศ ปราบสงคราม

ปรีณา หนูช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

กรรมการประสานงานท่าพระจันทร์

กรรมการประสานงานศูนย์ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ   

                   : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   : TUSU.2559@gmail.com
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปฐมภพ คุณกิตติ

จักราวุธ แววสง่า

ปิยพงษ์ นิ่มกุลรัตย์

เสกสรรย์ นามบัวศรี

พชร ทองสุข

ชานนท์ วุฒิเฉลิมวัฒน์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้ช่วยประธานสภานักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

รองประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์

และการวางแผน

รองประธานฝ่ายประกันคุณภาพ

และกิจการภายใน

รองประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา

และการเรียน

คณะแพทยศาสตร์

ประธานสภานักศึกษา ศูนย์รังสิต

นันทศิริ เกศสาลี นิโลบล สมบุญพงศ์

ศรัญยภัทร สัตย์นาโค สุพพัตรา ปานพรม

ณัฐชนน อักษรารัตนานนท์ อรยา ธนากุลรังสี

คณะรัฐศาสตร์

รองผู้ตรวจสอบการเงิน

ติดต่อ :         สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์

รองผู้ตรวจสอบการเงิน

คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองเลขาธิการฝ่ายเอกสาร

ประสานงาน

รองเลขาธิการฝ่ายการประชุม ผู้ตรวจสอบการเงิน

คณะรัฐศาสตร์

เลขาธิการสภานักศึกษา

วิรินทร เจริญมี

คณะเศรษฐศาสตร์

โฆษกประจำสภานักศึกษา
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สภานักศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองประธานสภานักศึกษา

ศูนย์ท่าพระจันทร์

รองประธานสภานักศึกษา

ท่าพระจันทร์

นภัสสร เจริญนิธิ

คณะศิลปศาสตร์

ประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์

วัชเรสรวง เทพามาตย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นิพิฐ จำปาแดง

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ชินาภา กรรณสูต

คณะศิลปศาสตร์

รองเลขาธิการสภานักศึกษา

นันท์นภัส วรยศศรี

คณะเศรษฐศาสตร์

เลขาธิการสภานักศึกษา

วีรธีป แสงสุริยงค์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

รองผู้ตรวจสอบการเงิน

บารมี นิตยาพร

วิทยาลัยนวัตกรรม

ผู้ตรวจสอบการเงิน

ติดต่อ :       สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เลขาธิการสภานักศึกษา

รองประธานสภานักศึกษา

ศูนย์ลำปาง

นวรัฐ คงสวัสดิ์

คณะนิติศาสตร์

ประธานสภานักศึกษา ศูนย์ลำปาง

ภาวินี ใหม่เมืองมูล

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ไทราษฏร์ เสนขวัญแก้ว

คณะนิติศาสตร์

ศิรพัชร ภูวราห์

คณะนิติศาสตร์

ผู้ตรวจสอบการเงิน

ติดต่อ :       สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
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ศูนย์บริกำรนักศกึษำ
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์

เปิดจุดบริการแห่งใหม่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์  ศู น ย์ รั ง สิ ต

ให้บริการเก่ียวกบันกัศกึษา เช่น ทนุการศกึษา งานแนะแนวการศกึษาและ
อาชีพ งานให้ค�าปรึกษา งานหอพกันกัศกึษา งานนกัศกึษาวิชาทหาร และ 
Official Document Printing Station

S T U D E N T
S E R V I C E
C E N T E R
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กำรบริกำรและให้ค�ำปรึกษำ

S T U D E N T
SERVICES
& COUNCELING

ให้กำรปรึกษำ

ขอบเขตการให้การปรึกษา มีดงันี ้

- ปัญหาด้านการปรับตวั เชน่ เข้ากบัเพ่ือน 

และเข้าสงัคม

- ปัญหาด้านการเรียน เชน่ วางแผนการ

เรียน การเลือกประกอบอาชีพ

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเงิน

- ปัญหาด้านครอบครัว

- ปัญหาด้านความรัก

- ปัญหาด้านสขุภาพจิต ภาวะผิดปกตทิาง

อารมณ์ ท่ีต้องได้รับการประเมินและสง่ตอ่

ให้แพทย์ผู้ เช่ียวชาญท�าการรักษาตอ่ไป

- ปัญหาด้านสขุภาพทางกาย ซึง่ต้องมีการ

ประเมินโดยการซกัประวตันิ�าไปสูก่าร

วินิจฉยัท่ีถกูต้อง เพ่ือให้การดแูลและสง่ตอ่

ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป

สถำนที่ตดิต่อ

ในเวลาราชการ

: ศนูย์บริการนกัศกึษา ชัน้ 1 ณ ศนูย์การเรียนรู้

เฉลมิพระเกียรตกิรมหลวงนราธิวาสราช 

นครินทร์ แหง่ มธ.   

เบอร์โทร 02-564-4440 ตอ่ 1282 ,6604

นอกเวลาราชการ: Hotline

 (สายดว่นสขุภาพจิต) -098-848-8421

-094-330-2234

กรณีฉกุเฉิน : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกียรติ

หมายเลขโทรศพัท์ 02-926-9047,02-926-9518

 หรือ EMS 1669

 ให้บริการด้านทนุการศกึษา และสวสัดกิารตา่งๆ เชน่ การเรียนวิชา

ทหาร การขอลดหยอ่นคา่โดยสารรถไฟ เป็นต้น งานบริการฯ มีสว่นส�าาคญัใน

การชว่ยเหลอืนกัศกึษาท่ีขาดแคลนให้มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ ชว่ยลด

ความกงัวลในด้านทนุการศกึษา  ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้นกัศกึษาส�าเร็จการ

ศกึษา

ทุนกำรศึกษำไป ส่วนที่ ง ำนบ ริกำรและส วัสดิกำร นักศึกษำ

1.ทนุช่วยเหลือนักศกึษำ 

 เม่ือมีเหตุจ�าเป็นนักศึกษาท่ีมีความ

เดือดร้อนและมีความจ�าเป็นเร่งดว่น

2.ทุนซือ้ต�ำรำสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ

เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำกรมหลวงนรำธิวำส

รำชนครินทร์ 

 เปิดรับสมคัรประมาณเดือนกนัยายน-

ตุลาคมของทุกปี เป็นทุนส�าหรับซือ้ต�ารา

เรียนจัดสรรให้นักศึกษาสายสงัคมศาสตร์

ทนุละ 3,000 บาท สายวิทยาศาสตร์ทนุละ 

4,000 บาท ให้เฉพาะนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ขึน้

ไปและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 

2.00

3.ทุนกำรศึกษำจำกบริษัท ธนำคำร 

มูลนิธิ บุคคลต่ำงๆ

4.ทนุกู้ยืมเพื่อกำรศกึษำ (กยส. ,กรอ.)  

 เปิดรับ รุ่นท่ี 1วันท่ี 5-6 สิงหาคม 

2560 สมัคร (รับเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีท่ี 

1/2560) รุ่นท่ี 2/2560 ทกุชัน้ปี วนัท่ี 23-25 

สงิหาคม 2560 ณ ศนูย์บริการนกัศกึษา ชัน้ 

1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต 

สามารถดปูระกาศรับสมคัรทาง http://sa.tu.

ac.th/index.php/th/student-loan.html

5.รำงวัลประเภทต่ำงๆ

-รางวลัเรียนดี

-รางวลันกักิจกรรมดีเดน่ / สร้างช่ือเสียงให้

มหาวิทยาลยั

-รางวลัประกวดเรียงความ / บทความ

6. ทนุจ้ำงนักศกึษำท�ำงำน

 เปิดรับตลอดปีการศกึษาท�างานตามหนว่ย

งานตา่งภายในมหาวิทยาลยัใน  

    อตัราชัว่โมงละ 40 บาท / วนัละ 240 บาท

7. กำรลดหย่อนค่ำโดยสำรรถไฟ เพ่ือเดนิ

ทางกลบัภมิูล�าเนา หรือเดนิทางเป็นหมูค่ณะ

    สถานท่ีบริการ   ณ ศนูย์บริการนกัศกึษา 

ชัน้ 1 อาคารศนูย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศนูย์รังสติ                             

    โทร. / โทรสาร 02-5642921
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กำรบ ริกำร ด้ ำน สุขภำพ
นักศกึษำ

S T U D E N T
H E A L T H
S E R V I C E

สถำนที่ตดิต่อ
 อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม ท า ง
สงัคมศาสตร์ ชัน้ 1 ห้อง 1063   โทร  
02-696-6600-2  
เปิดท�าการวนัจนัทร์-วนัศกุร์
 เวลา 08.30-16.30 น.
 อาคารหอพักเอเช่ียนเกมส์  
โซน C บริเวณ Noc C6 เปิดท�าการ
วนัจนัทร์-วนัศกุร์
 เวลา 17.00-21.00น.

สิทธิส�ำหรับนักศกึษำ
นักศึกษา มธ.  ทุกคนมีสิท ธ์ิการ รักษา

พยาบาล ดงันี ้

 1.ประกันอุบตัิเหตุวงเงิน 20,000 

บาท/ครัง้ หรือตามจา่ยจริง

 2. สิทธิในการรักษาพยาบาลของ 

น. ศ.ธรรมศาสตร์ วงเงิน 5,000 บาท/ครัง้

ทนัตกรรม 300 บาท/ครัง้ ใช้สิทธ์ิ 3 ครัง้/ปี  

รวมปีการศกึษาละ  20,000 บาท

 3.สิทธ์ิหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าเฉพาะนักศึกษาท่ีย้ายสิทธ์ิมาโรง

พยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

กำรให้บริกำร
- ตรวจรักษาพยาบาลแบบปฐมภมิู

(Primary care unit)

- บริการยาและเวชภณัฑ์ในการจดักิจกรรม  

การออกคา่ย

- ให้การปรึกษาทัง้สขุภาพกายและ

สขุภาพจิต

**เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมบตัร

นกัศกึษา ทกุครัง้

กำรใช้สิทธิรักษำที่ โรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โปรดเตรียมเอกสาร

 1.บตัรนกัศกึษา ท่ีมีรูปชดัเจน

 2.บตัรประชาชน

การให้บริการ ทัง้กรณีการเกิดอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและการเจ็บป่วยทั่วไป ตามสิทธิ

นกัศกึษา มธ. วงเงิน 5,000 บาท/ครัง้ ปีการ

ศึกษาละ  20,000 บาท หรือสิทธิบตัรหลกั

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.) ในกรณี

ย้ายบตัรมา รพธ.

-ในเวลำรำชกำร

 1.ย่ืนบตัรตรวจ เวลา 07.00- 

15.00 น. ณ อาคาร มรว. สวุพรรณ -

สนิทวงศ์

 2 . พ บ แ พ ท ย์ ท่ี ห น่ ว ย ต ร ว จ

เวชศาสตร์ทัว่ไป

3.บริการทนัตกรรม ณ อาคารราชสดุา ชัน้ 2 

-นอกเวลำรำชกำร

 1.ย่ืนบตัรตรวจ เวลา 15.00-  

 22.00 น. ณ อาคารกิตตวิฒันา 

 2.พบแพทย์ท่ีหนว่ยตรวจประกนั 

 สงัคม

-อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 

 1.ย่ืนบตัรตรวจ ตลอด 24 ชัว่โมง 

ณ อาคารกิตตวิฒันา

 2.พบแพทย์ท่ีหนว่ยตรวจฉกุเฉิน

-เบอร์โทรที่ส�ำคัญ

 1.เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669  ศูนย์ 

EMS รพธ. 02-926-9047 ,02-926-9158, 

02-926-9037

 2 . ป ร ะ ส า น สิ ท ธ์ิ ก า ร รั ก ษ า

นกัศกึษา 02-926-9584 (ในเวลาราชการ)

 3 . ป ร ะ ส า น สิ ท ธ์ิ ห ลัก ป ร ะ กัน

สขุภาพถ้วนหน้า 02-926-9416-7

  (ในเวลาราชการ)

Website :www.http://hospital.tu.ac.th
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กำรบริกำรเก่ียวกับนักศกึษำ
วชิำทหำร

SERVICE FOR
ARMY RESERVE

STUDENT

คณุสมบตัินกัศกึษาวิชาทหาร

-เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชายหรือหญิง มีสญัชาติไทย

-อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ไม่เกิน 22ปีบริบูรณ์ โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร ส�าหรับผู้ ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับค�ายินยอมของบิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง

-ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับราชการทหารตาม มาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบบัท่ี 74 พ.ศ. 2540

วนั เวลา และสถานท่ี ในการรับและย่ืนใบสมคัร

รับสมคัรและย่ืนหลกัฐานท่ีศนูย์บริการนกัศกึษา อาคารศนูย์เรียนรู้ มธ.ศนูย์รังสิต หรืองาน

ฝ่ายการนกัศกึษา ทา่พระจนัทร์ ในวนั เวลา ราชการ หรือดรูายละเอียด https://sa.tu.ac.th

-รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 3-28 กรกฎาคม 2560 รับใบสมคัรและย่ืนหลกัฐาน รด. ทกุชัน้ปี

-รุ่นท่ี 2 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เก็บตกเฉพาะนักศึกษา ชัน้ปีท่ี 1/2560 ย่ืนหลักฐานท่ี 

การผอ่นผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ให้แก่นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้ศกึษาวิชาทหาร

ตามมาตรา 29 (3)   การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าาการ ให้แก่นักศึกษาท่ีไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร

ตามมาตรา 29 (3)

 มีอายุครบเกณฑ์ 20 ปีบริบูรณ์ 

(เกิดปี พ.ศ. 2540) มีความประสงค์ย่ืน

ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเน่ืองจากยัง

ไม่ส�าเร็จการศกึษา มหาวิทยาลยัให้ด�าเนิน

การผ่อนผันในภาคเรียนท่ี 1 /2560 ตัง้แต่

เดือนตลุาคม-เดือนธนัวาคม 2560  เอกสาร

ประกอบดงันี ้

เอกสารประกอบดงันี ้

 -เอกสารค�าร้อง  

 -ส�าเนาใบส�าคญัทหารกองเกิน (สด.9) จ�านวน 2 ฉบบั

 -ส�าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จ�านวน 2 ฉบบั

 -หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศกึษา จ�านวน 2 ฉบบั

 -ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา จ�านวน 1 ฉบบั

 -ส�าเนาบตัรประชาชน จ�านวน 1 ฉบบั

 -ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั

 -เอกสารค�าร้องขอผอ่นผนัการเรียกพล

 -รูปถ่ายนกัศกึษาขนาด 1.5 นิว้ จ�านวน 1 รูป  

 -ส�าเนา สด.8 จ�านวน 2 ฉบบั

 -ส�าเนาบตัรประชาชน จ�านวน 1 ฉบบั

 -ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั

 -หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศกึษา จ�านวน 1 ฉบบั

การผอ่นผนัการเรียกพล ให้แก่นกัศกึษาท่ีส�าเร็จ รด.ชัน้ปีท่ี 3

ส�าหรับนกัศกึษาชายสญัชาตไิทย ท่ีไมไ่ด้ศกึษาวิชาทหาร หรือศกึษาวิชาทหารไมส่�าเร็จการศกึษา ชัน้ปีท่ี 3

 ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเรียน รด. ส�าเร็จ

การศึกษาชัน้ปีท่ี 3 และอยู่ระหว่างการ

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีเพ่ือผ่อนผันการ

เรียนฝึกและระดมพลทางทหาร ด�าเนินการ

ตลอดปีการศกึษา เอกสารประกอบดงันี ้
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DISABILITY 
STUDENT  SERVICE 

กำรให้บริกำรนักศกึษำพกิำร

นกัศกึษาพิการจะได้รับการบริการท่ีศนูย์

บริการนกัศกึษาพิการ อาคารส�านกังาน

อธิการบดีชัน้ 1 มธ.ศนูย์รังสติ เวลาท�าการ 

จนัทร์-ศกุร์ 8.30-20.30 น. วนัเสาร์-อาทิตย์ 

8.30-16.30 น. โทร.02-564-4444 ต่อ 

1298-99

http://www.facebook.com/dsstu  

 http://sa.tu.ac.th/index.php/th

-การเบกิคา่ลงทะเบียน

-ด�าเนินการในการขอสทิธิผอ่นผนัคา่ใช้จา่ย

ในการลงทะเบียน

-การแก้ปัญหาการลงทะเบียน

-การจดัหาหอพกัของมหาวิทยาลยั

-การประสานงานกบัคณะ

-การขอโควตาวิชา

-การให้บริการอปุกรณ์สนบัสนนุชว่ยเหลือ

นกัศกึษาพิการ

-จดัหาผู้จดบนัทกึค�าบรรยาย ส�าหรับ

นกัศกึษาพิการทางการได้ยิน

-ให้บริการหนงัสือเบรลล์

-ให้บริการหนงัสืออกัษรตวัขยาย

-ให้บริการไฟล์บทเรียนตา่งๆ 

-ให้ค�าปรึกษาปัญหาตา่งๆ

-ให้บริการสอนเสริม อบรมภาษาองักฤษ

-อบรมพฒันานกัศกึษาพิการ

-จดัหางานชัว่คราว  หาสถานท่ีฝึกงาน

-จดัสอบส�าหรับนกัศกึษาพิการทางการเหน็

-จดัหาทนุการศกึษา

-ประสานงานกบัแพทย์-พยาบาล ในการ
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L E A R N I N G
A N D  C I V I C 
ENGAGEMENT

กำรเรียนรู้และกำรบริกำรสังคม
 งานเรียนรู้และบริการสังคม
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมวินัย 
พัฒนาจริยธรรม สร้างความเป็น
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ ง เส ริมการ เ รียน รู้และ

สอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 อย่าง
เคร่งครัด
 3. การแตง่กายของนกัศกึษา
ต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม 
แก่กาลเทศะหรือแต่งเคร่ืองแบบ
นกัศกึษาตามระเบียบมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการแตง่กายของ
นักศึกษาโดยใช้เสรีภาพไม่ เ กิน
ขอบเขตอนัเหมาะสม ซึง่การแตง่กาย
ลอ่แหลมเปิดเผยเนือ้ตวัร่างกายมาก
เกินไป ไม่ว่าจะเป็นชุดท่ีแต่งใน
โอกาสทั่วไปหรือชุดเค ร่ืองแบบ
นกัศกึษา โดยหนว่ยงานตา่งๆ มีสทิธิ
งดให้บริการได้และนกัศกึษาถกูห้าม
ไ ม่ ใ ห้ ขึ น้ อ า ค า ร เ รี ย น ห รื อ เ ข้ า
ห้องเรียน
 4. การกระท�าผิดวินยันกัศกึษา 
มี 2 ลกัษณะ คือ
 4.1.ความผิดทั่วไปเป็นการ
ก ร ะ ท� า ท่ี ขั ด ต่ อ ค ว า ม ส ง บ สุ ข 
เรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีงาม ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎหมายรวมถงึการก
ระท�าท่ีมีผลกระทบตอ่ความเสยีหาย
ของมหาวิทยาลยัท่ีไม่ใช่การวดัผล
การศกึษา 

การบริการสงัคม พฒันาบคุลิกภาพ 
เสริมสร้างทกัษะให้แก่นกัศกึษา 

ส่งเสริมวนัิยนักศกึษำ
 1. การปฏิบตัิตนของนกัศกึษา 
โดยทัว่ไป
 นกัศึกษาต้องรักษาวินยัอย่าง
เคร่งครัด รักษาความสามคัคี ความ
เรียบร้อย รักษาไว้ซึ่งเกียรติของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามข้อ
บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่
ด้วยวินยันกัศกึษา พ.ศ. 2547 
 2. การสอบของนกัศกึษา
 เป็นการวัดผลการศึกษาตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดโดย
นกัศกึษาต้องปฏิบตัติามระเบียบการ
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 4.2.ความผิดฐานทุจริตการ
สอบ เป็นการกระท�าผิดเก่ียวกบัการ
วดัผลการศกึษาในวิชาตา่งๆ รวมถงึ
การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เก่ียวกบัการวดัผลการศกึษา ซึง่ถือ
เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ร้ า ย แ ร ง ต่ อ ม ห า
วิทยาลยั
 5. โทษทางวินยันกัศึกษามี 4 
สถาน ตามลักษณะความร้ายแรง
ของการกระท�าผิด คือ
  5.1 ไลอ่อก
  5.2 พักการศึกษาหรือพัก
การเสนอขออนมุตัปิริญญามีก�าหนด
ไมเ่กินสองปีการศกึษา
  5.3 ท�าทณัฑ์บน
  5.4 วา่กลา่วตกัเตือน

ส่งเสริมพฒันำนักศกึษำ
 1. สง่เสริมให้นกัศกึษาด�ารงตน
อยู่ในกรอบศีลธรรมอนัดีงาม และ
ดู แ ล ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ร อ บ
มหาวิทยาลัยให้เอือ้ต่อการเรียนรู้
และใช้ชีวิตของนักศึกษา ภายใต้
ขอบเขตคณุธรรมและจริยธรรมอนั
เหมาะสมตอ่วิถีชีวิตของนกัศกึษา
 2. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เช่ือมโยง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
และการให้นักศึกษาสัมผัสปัญหา
เพ่ือเรียนรู้และแก้ปัญหาจากตนเอง
ในวิชา TU 100 พลเมืองกบัความรับ
ผิดชอบตอ่สงัคม

 3. ส่ ง เส ริมการ เ รียน รู้และ
บริการสังคมด้วยการสนับสนุนให้
นกัศกึษาน�าความรู้ท่ีเรียนไปปรับใช้
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับสังคมก่อนจบ
การศึกษาไปประกอบอาชีพ ท�าให้
นกัศึกษาได้เรียนรู้ทกัษะต่างๆ ทาง
ด้านวิชาชีพและทักษะการท�างาน
ร่วมกบัสงัคม

 4. พัฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ
ทักษะชีวิตด้วยการอบรม ศึกษาดู
ง า น  ห รื อ เ รี ย น รู้ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ต่างๆ ให้กบันกัศกึษา
เพ่ือให้ได้รู้จักตนเอง เตรียมความ
พร้อมก่อนออกไปสู่โลกแห่งการ
ท�างานหรือการศกึษาตอ่ รวมถงึการ
ให้บริการจดัหางานแก่บณัฑิต ตลอด
จนจัดงานนัดพบแรงงานเพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลตลาดงาน การฝึกงาน
ของนักศึกษาและการแนะแนวการ
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ

สถำนที่ตดิต่อ
กองกิจการนกัศกึษา 
อาคารส�านกังานอธิการบดี ชัน้ 1
โทร. 0-2564-2924, 0-2564-2923
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S T U D E N T
ACTIVITY SERVICE

 งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าท่ีส่งสริมและพัฒนาองค์กรกิจกรรม
นกัศกึษา  รวมไปถงึนกัศกึษาท่ีมีความสนใจในการท�ากิจกรรมทกุคน กิจกรรม
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ประกอบไปด้วยกลุม่กิจกรรมท่ีหลาก
หลาย เชน่ กลุม่กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านบ�าเพญ็ประโยชน์ ด้านกีฬา ด้าน
ศาสนาและจริยธรรม ด้านศลิปะและวฒันธรรม รวมถงึมีกลุม่อิสระซึง่ตัง้ตาม
ความสนใจของนกัศกึษาอีกมากมาย
 
 งานกิจกรรมนกัศกึษามีทีมงาน ท่ีพร้อมจะให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าและ
อ�านวยความสะดวก ในการด�าเนินกิจกรรมนกัศกึษาของกลุม่กิจกรรมตา่งๆ 
ทัง้ภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั เร่ิมตัง้แต ่การจดัตัง้ชมุนมุ/ชมรม – การ
ขออนมุตัโิครงการและงบประมาณ – การขอใช้สถานท่ี – การขอยืมอปุกรณ์ 
– การขอความอนเุคราะห์ต่างๆท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจกรรม – การสรุป
โครงการและประเมินผลโครงการ – การบนัทกึประวตักิารท�ากิจกรรม

  งานกิจกรรมนกัศึกษามีห้องประชุมและพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมให้
นกัศกึษาสามารถใช้ได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย ซึง่นกัศกึษาสามารถเข้าขอใช้สถาน
ท่ีอาคารกิจกรรมนกัศกึษาได้ท่ี
 http://sa.tu.ac.th/index.php/th/reservation.htmlv 

บริกำรกจิกรรมนักศกึษำ

สถานท่ีติดตอ่
อาคารศนูย์บริการการกีฬา 
ยิมเนเซ่ียม 7 ชัน้ 1
เปิดบริการ : วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 
08.30 – 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-564-2922, 02-564-
4440 ตอ่ 1269-1272
Fackbook : งานกิจกรรมนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเร่ิมระบบบันทึกประวัติ

กิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือท�าการออกเป็นทรานสคริปต์กิจกรรม

 (Activity Transcript) ให้กบันกัศกึษาหลงัจากจบการศกึษาแล้ว ซึง่จะมีการ

เร่ิมระบบบนัทกึกิจกรรมประวดัิกิจกรรมนกัศกึษาอย่างเป็นทางการในปีการ

ศกึษา 2560

ประเภทกจิกรรมที่บนัทกึกจิกรรมนักศกึษำ
 1.รางวลั

 2.ต�าแหนง่ในกลุม่กิจกรรม

 3.การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั

 4.การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา

 5.การเข้าร่วมการอบรมของมหาวิทยาลยั

 6.การใช้สทิธิเลือกตัง้นายกองค์การนกัศกึษา / สภานกัศกึษา

กำรขอบันทึกประวัติกิจกรรม
นักศกึษำ
1. หนว่ยงานหรือกลุม่กิจกรรมโหลด
แบบฟอร์มขอบนัทกึประวตัิกิจกรรม
นกัศกึษา 
 

2. สง่แบบฟอร์ม พร้อมหนงัสือ
อนมุตัโิครงการ (ส�าหรับชมุนมุ/
ชมรมระดบัมหาวิทยาลยั) หรือ
หนังสือ รับรองโครงการและขอ
บันทึกประวัติ กิจกรรมนักศึกษา 
(ส�าห รับกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษา
คณะ) 
3. สง่ไฟล์รายช่ือผู้ขอบนัทกึประวตัิ
กิจกรรม
ส่งเอกสารทัง้หมดมาท่ีงานกิจกรรม
นกัศกึษา

กำรตรวจสอบประวัตกิจิกรรม

 นักศึกษาสามารถเข้า

ตรวจสอบประวัติ กิจกรรมของ

ตนเองได้ท่ี sa.tu.ac.th โดยการ

พิมพ์เลขทะเบียนนกัศกึษา แล้วจะ

เหน็ประวตักิิจกรรมของตนเอง

ตรวจสอบประวัตกิจิกรรมได้ที่น่ี

A C T I V I T Y
TRANSCRIPT

ร ะ บ บ บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ
กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ ำ
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 กองวิเทศสมัพนัธ์ประกอบด้วยงาน

หลัก 2 งานคืองานบริการนักศึกษาและ

บคุลากรนานาชาตแิละงานสง่เสริมการแลก

เปลี่ยนกบัตา่งประเทศ

 1. งานบริการนกัศกึษาและบคุลากร

นานาชาติ (Division of Mobility) มีงานท่ี

เก่ียวข้องกบัน้องนกัศกึษาโดยตรงคือ

 1.1 โครงกำรนักศกึษำแลกเปล่ียน 

(Student Exchange Program)

 นกัศกึษาแลกเปลี่ยนก็คือนกัศกึษาท่ี 

มธ. และนกัศกึษาจากตา่งประเทศ สามารถ

เข้ามาเรียนข้ามประเทศระหวา่งกนัโดยผา่น

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดย

นักศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ

ตกลงท่ีท�ากันไว้  กองวิเทศสัมพันธ์จะ

ประกาศรายช่ือของมหาวิทยาลยัคู่สญัญา

ในต่างประเทศท่ีจะรับนกัศกึษาเพ่ือไปแลก

เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในทุก

ภมิูภาคทัว่โลก เป็นประจ�าทกุปี ในชว่งเดือน

ตลุาคมถงึมกราคม เพ่ือการไปศกึษาในชว่ง

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

(เดือนสงิหาคม)

กำรเตรียมตวั
 น้องนกัศกึษาควรเตรียมตวัล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการสมัครโดย

เฉพาะการเตรียมตวัเร่ืองผลการเรียน และ

คะแนนภาษา น้องนกัศกึษาต้องศกึษาอยูใ่น

ชัน้ปีท่ี 2 เป็นต้นไป มีคะแนน GPA เร่ิมต้น

ไมน้่อยกวา่ 2.8 แตส่ว่นใหญ่ก�าหนดท่ี 3.0 มี

ผลการสอบวัดระดับภาษาต่าง ท่ี เ ป็น

มาตรฐานสากล เชน่ TOEFL, IELTS, HSK, 

JLPT และมีแผนการเรียนท่ีทางคณะให้การ

รับรอง

สิทธ์ิประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม

โครงกำรนักศกึษำแลกเปล่ียน

 - นกัศกึษาสามารถไปศกึษาในตา่ง

ประเทศได้ระหวา่ง 1-2 ภาคการศกึษา

 - ช�าระอัตราค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาในต่างประเทศเท่ากับ ท่ีช� าระ ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์และสิทธิการ

พิจารณาเร่ืองการเทียบโอนหนว่ยกิต

 - โอกาสในการสมัครเข้ารับการ

แข่งขันรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนจาก

มหาวิทยาลยั

กำรรับสมัคร
 - ได้รับ Transcript ท่ีได้รับจาก

มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ วิชาท่ีเทียบโอน

ไ ด้ จ ะ ป ร า ก ฎ ใ น  T r a n s c r i p t  ข อ ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์

 - สิทธิในการสมคัรรับทนุสนบัสนนุ

การแลกเปลีย่นจาก นอกเหนือจากการได้รับ

ทุนทัง้จากรัฐบาลไทยเช่นทุน UMAP, 

ASEM-DUO, AIMS ก็ยงัมีทนุจากหนว่ยงาน

และรัฐบาลในต่างประเทศอีกด้วยเช่นทุน 

UMAP, ASEM-DUO, AIMS ก็ยงัมีทนุจาก

หนว่ยงานและรัฐบาลในตา่งประเทศอีกด้วย

เชน่ทนุ Jasso, Toyata Nanzan ทนุ MEXT

 ดงันัน้สทิธิประโยชน์ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือ

การช�าระคา่เลา่เรียนในอตัราในตา่งประเทศ

เท่า ท่ีจ่ายท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

น อ ก จ า ก นี ้บ า ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ บ า ง

มหาวิทยาลยัเชน่โครงการ ESEP (Interna-

tional Student Exchange

Program), university of Basse-Nor-

mandie ประเทศฝร่ังเศส หรือFudanประเทศ

จีน นกัศกึษาช�าระคา่ท่ีพกัและคา่อาหารไว้

ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เพียงเดือนละ 

16,000 บาท เม่ือไปถึงต่างประเทศแล้ว 

นกัศึกษาจะได้พกัในหอพกัท่ีมหาวิทยาลยั

จดัหาให้และคา่อาหารคืนกลบัมา ซึง่จะชว่ย

แบง่เบาภาระคา่ใช้จา่ย ได้เป็นอยา่งมาก

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรแลก

เปล่ียนวัฒนธรรมระหว่ำงนักศึกษำไทย

และนักศกึษำต่ำงชำตริวมถงึกจิกรรมส่ง

เสริมควำมเป็นนำนำชำติ

เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ทั ้ง ไ ท ย แ ล ะ ต่ า ง ช า ติ 

ท่ี มีความแตกต่างทัง้ ด้านเชือ้ชาติและ

วฒันธรรม ได้มีโกาสเรียนรู้เข้าใจในฐานะ

พลเมืองของโลก

กิจกรรมเพ่ือให้ทัง้นกัศกึษาไทยและตา่งชาติ

มีโอกาสได้เรียนรู้ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมระหวา่งกนั เชน่ กิจกรรมสอนท�า

กระทงในวนัลอยกระทง การเรียนท�าอาหาร

ไทย และจัดไปเรียนรู้วิถีชีวิตช้างป่า งาน 

Interational Night ไปจนถึงกิจกรรม

มหาวิทยาลยัเช่นการเข้าร่วมงานฟุตบอล

ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ นอกจากนี ้

กิจกรรมท่ีส�าคญัอีกอยา่งคือการจดั Buddy 

program ให้นกัศกึษาไทยมีโกาสท่ีจะช่วย

เหลือให้ค�าปรึกษาแก่นกัศกึษาตา่ง

ทัง้นีน้กัศกึษาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กับนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาแจ้ง

ความประสงค์ได้โดยตลอดน้องนกัศกึษาจะ

เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ต ล อ ด ปี ก า ร ศึ ก ษ า ก อ ง

วิเทศสัมพันธ์มีกิจกรรมมากมายท่ีน้อง

นกัศกึษาไทยสามารถเข้ามาร่วม 

I N T E R -
N A T I O N A L
S E R V I C E
บริกำรกจิกรรม นักศกึษำต่ำงชำติ
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นบัตัง้แตน่กัศกึษาตา่งชาตจิะเดนิทางเข้ามา

จะถึงสิน้สดุการเรียนใน มธ. เช่นการไปรับ

นกัศกึษาต่างชาติท่ีสนามบิน การพาเย่ียม

ชมหอพกั การพาแขกมหาวิทยาลยัเย่ียมชม

มหาวิทยาลัย กิจกรรมวัฒนธรรมและ

สันทนาการ นอกจากยังมีการคัดเลือก

นกัศึกษาเพ่ือเป็นทูตวิเทศสมัพนัธ์ เพ่ือให้

นกัศกึษาท่ีมีความสนใจในเร่ืองกิจการต่าง

ประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านต่าง

ประเทศของมหาวิทยาลยัอีกด้วย

 1.3 โครงกำรทุนกำรศึกษำและ

เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำก

ต่ำงประเทศ

 งานบริการนกัศกึษาฯ ให้ข้อมลูเร่ือง

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนทัง้จากในและ

ต่างประเทศหลกัสตูร summer program, 

study visit จากประเทศต่างๆ รวมทัง้เป็น

หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัในการคดั

เลอืกและเสนอช่ือนกัศกึษาและบคุลากร ใน

การเข้ารับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ 

รวมถึงเครือข่ายควมร่วมมือทางวิชาการ

ระดบันานาชาติ เช่น Erasmus Mundus 

แหง่ สหภาพยโุรป โครงการ AIMS (Asean 

International Mobility for

 Students)

2. งำนพัฒนำควำมร่วมมือนำนำชำติ

(Division of Academic Collabora-

tion)

 (Memorandum of Understanding) 

ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานในตา่งประเทศ

รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสมัพนัธ์

มหาวิทยาลยัในนิทรรศการการศกึษาในตา่ง

ประเทศ ดงันัน้ การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและ

บุคลากรท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีอยู่

มากมายในตอนนี ้จดุเร่ิมต้นก็มาจากการท�า

ข้อตกลงนีห้รือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ MOU 

หากน้องๆ ต้องการทราบข้อมูลรายช่ือ

มหาวิทยาลัยท่ี มธ. มีข้อตกลง สามารถ

ขอรับจากพ่ีๆ ในงานสง่เสริมการแลกเปลีย่น

กบัตา่งประเทศได้หรือเข้าไปท่ี

 http://inter.tu.ac.th/

น้องนกัศกึษา มธ. ท่ีสนใจเร่ือง กิจกรรมตา่งประเทศของมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ สามารถติดต่อพ่ีๆ กองวิเทศได้ท่ี กองวิเทศสัมพันธ์  
ตกึโดม มธ ทา่พระจนัทร์ โทรศพัท์ 02-613-2046-49 หรือ 
มธ. ศนูย์รังสติ อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3 โทร. 02-564-4440 ตอ่ 1193 
website: http://inter.tu.ac.th/
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ศนูย์อาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
THAMMASAT VOLUNTEER CENTER

ศูนย์อำสำสมัคร มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
 ศนูย์อาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นหนว่ยงานท่ีมหาวิทยาลยัจดัตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการท�า
เร่ืองดีๆ ท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิผา่นการท�ากิจกรรมในรูปแบบอาสาสมคัร หรือท่ีเรียกวา่ “จิตอาสา” 
โดยเปิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์รองรับกิจกรรมและแนวคดิดีๆ ของทกุคนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทัง้นกัศกึษา อาจารย์ 
และบคุลากรทกุสว่น โดยคอยให้ค�าแนะน�าและร่วมด�าเนินกิจกรรมนัน้ๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคมตอ่ไป

ศูนย์อำสำสมัคร มุ่งเน้นงำนอำสำสมัครโดยผ่ำนกำรท�ำงำนหลัก 5 บทบำท คือ

1.รณรงค์สง่เสริมงานอาสาสมคัร และเป็นตวักลางของงานอาสาสมคัร โดยจะเป็นศนูย์กลางระหวา่งหนว่ยงานท่ี
ต้องการอาสาสมคัรและนกัศกึษาท่ีต้องการท�างานอาสาสมคัร
2.จดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร และบคุลากรในมหาวิทยาลยั เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
พร้อมทัง้มีเคร่ืองมือในการท�างานอาสาสมคัรท่ีสร้างการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วม
3..สร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุการท�างานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาเสริมหนนุการท�างานของศนูย์
อาสาสมคัรให้เกิดประโยชน์อยา่งกว้างขวางย่ิงขึน้
4.ให้ค�าปรึกษาในการจดัการงานอาสาสมคัรกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิยาลยั
5.ดแูลนกัศกึษาโครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย

โทร. 0-2564-4444 ตอ่ 1492 / 1273 
www.facebook.com/VolunteerTU (เพจ : เครือขา่ยธรรมศาสตร์อาสา)
E-mail : tu.volunteer55@gmail.com
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T H A P R A C H A N ’ S
S T U D E N T
A F F A I R S
D I V I S I O N

งำนฝ่ำยกำรนักศกึษำ 
ท่ำพระจนัทร์

 งานฝ่ายการนกัศกึษา ท่าพระจนัทร์

เป็นหน่วยงานหนึง่ของกองกิจการนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัง้อยู่ ท่ี 

อาคารโดม ชัน้ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทา่พระจนัทร์ 

โทร. 02-222-8871, 02-613-3954 โทรสาร 

0-2222-8871

ภำระงำน

1. หมวดกจิกรรมนักศกึษำ

 1.1 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษา ในการ

จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์

 1.2 ด�าเนินการจดักิจกรรมทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์และ

ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทา่พระจนัทร์

 1.3 อ�านวยความสะดวก แนะน�า 

และให้บริการในการใช้สนามฟตุบอล อาคาร

กิจกรรม อาคารยิมเนเซ่ียม ในการจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

2. หมวดบริกำรและสวัสดิกำร

นักศกึษำ

 2.1 ด้านทนุการศกึษา

 การด�าเนินการและให้ค�าปรึกษา

เก่ียวกับทุนการศึกษาต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ประกอบด้วย

 2.1.1 ทนุกู้ ยืนเพ่ือการศกึษา

 2.1.2 ทนุชว่ยเหลือในกรณีพิเศษ

 2.1.3 ทนุจ้างนกัศกึษาท�างาน

 2.1.4 ทนุอ่ืนๆ

 2.2 ด้านการศกึษาวิชาทหาร

 ด�าเนินการประสานงาน ตลอดจน

ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาวิชาทหาร

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทา่พระจนัทร์ ประกอบด้วย

 2.2.1 การผ่อนผนัการตรวจเลือก

เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

 2.2.2 การผอ่นผนัการเรียกพล

 2.2 .3  การ รับสมัครเ รียน

นักศึกษาวิชาทหาร

 2.3 ด้านการเรียนการสอน

 ด�าเนินการ ประสานงานและให้ค�า

ปรึกษาในการเรียนการสอนของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ประกอบด้วย

 2.3.1 วิชา TU 100

 2.3.2 วิชา TU 120

 2.3.3 วิชา PE 245

3. หมวดแนะแนวกำรศกึษำและอำชีพ

 3.1 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาเก่ียว

กับการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน

ต่ า ง ๆ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4. หมวดสุขภำพและให้ค�ำปรึกษำ

 4.1 ด�าเนินการให้บริการทาง 

การแพทย์ด้านต่างๆ ณ อาคารกิจกรรม

นกัศึกษา ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทา่พระจนัทร์

 4.2 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาปัญหา

ด้านต่าง ๆ ของนกัศึกษา โดยทางตรงและ

ทางอ้อม แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์

5. หมวดอำคำรสถำนที่ 

 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ชุมนุม 

ชมรม และกลุม่อิสระตา่งๆ ณ มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ ประกอบด้วย

 1. สนามฟตุบอลและลูว่ิ่ง

 2. อาคารยิมเนเซ่ียม ความจ ุ500  

 ท่ีนัง่ สามารถรองรับกิจกรรม

ด้านกีฬาตา่งๆ เชน่

 - Dome Fitness

 - บาสเกตบอล

 - วอลเลย์่บอล

 - ฟตุซอล

 - เซปักตะกร้อ

 - แบดมินตนั

 3. อาคารกิจกรรมนกัศกึษา

 ชัน้ 1 Student Lounge

 ชัน้ 2 ท่ีตัง้ของสภานกัศกึษา   

องค์การนกัศกึษา และห้องประชุมความจ ุ

50 ท่ีนั่ง 

 ชัน้ 3 สถานท่ีตดิตอ่ส�านกังานฝ่าย

การนกัศกึษาทา่พระจนัทร์ , ห้องพยาบาล , 

สถานท่ีติดตอ่ประสานงาน ห้องประชมุจารุ

พงษ์ ความจ ุ25 ท่ีนัง่ และ ห้องสนัทนาการ

นกัศกึษา

 ชัน้ 4 ห้องชมุนมุด้านตา่งๆ

 ชัน้ 5 ห้องพกั จ�านวน 50 

ท่ีนอน และห้องฝึกซ้อมการแสดง

ขัน้ตอนขอใช้สถำนที่

1.ตรวจเช็ควา่สถานท่ีวา่งหรือไม ่

2.ท�าหนงัสือขอใช้สถานท่ี

3.ย่ืนหนงัสือขอใช้สถานท่ี ท่ีอาคารกิจกรรม

นกัศกึษา ชัน้3

4.รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษาและการ

เรียนรู้อณมุตั

5.ด�าเนินกิจกรรม
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OFFICE OF THE
REGISTRATION SERVICE

1.ขึน้ทะเบียนนกัศกึษา

2.ท�าบตัรนกัศกึษา

3.การจดทะเบียน

4.การช�าระเงินคา่จดทะเบียน

5.การจดทะเบียน นศ. ท่ีได้รับทนุ

6.ตารางสอน/สอบ

7.การตรวจสอบ

8.การออกใบรับรองตา่งๆ

9.การลาพกัการศกึษา

10.การประกาศผลการศกึษา

11.การขึน้ทะเบียนบณัฑิต

12.การแจ้งจบการศกึษา

13.การอนมุตัิปริญญา

ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทมุธานี 12121

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือ
ส�าคัญ 02-564-4440-79 ต่อ 
1602 - 1608

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
1 และ 2 02-564-4440-79 ต่อ 
1609-1625

ฝ่ายรับเข้าศกึษา 
02-564-4440-79 ตอ่ 1633-1638

ฝ่ายงานประชาสมัพนัธ์
02-564-4440-79 ต่อ 1639 / 
1647/1652

โทรสาร 0-2564-4549

โทร 02-613-3717-8, 02-613-
2742-3 , 02-613-2835

โทรสาร 0-2226-6470

www.reg.tu.ac.th    Email : reg@tu.ac.th

2 ถ.ทา่พระจนัทร์
แขวงพระบรมมหาราชวงั
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ศูนย์รังสิต ท่ำพระจนัทร์
ให้บริกำรนักศกึษำเร่ืองต่ำงๆ ดงันี ้

ตดิต่อที่อยู่อำคำรส�ำนักงำนทะเบยีนนักศกึษำ
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  กรณีบัตรหายหรือถูกขโมยนักศึกษาจะทำอยางไร ?>>

STUDENTS CARD
บัตรประจำตัวนักศึกษา

  Call Center 1551 ตลอด 24 ชั่วโมง
ธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปดบัญชีไว
ในวัน-เวลาทำการของธนาคาร

      การแจงอายัดบัตรนักศึกษา
ตองเตรียม เลขที่บัญชี 10 หลัก และ
ชื่อ-สกุลของเจาของบัตรเปนขอมูลใน
การแจงอายัดดวย

1ใชเปนบัตรผานเขา และออกอาคาร
สถานที่ตางๆของมหาวิทยาลัย

2เปนบัตรประจำตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3เปนบัตรจดทะเบียน
ศึกษาลักษณะวิชา

4
เปนบัตร ATM 
ธนาคารกรุงไทยสามารถ
ใชเบิก/ถอนเงินไดผานตูATM

5 เพื่อใชในการยืมและ
เปนบัตรหองสมุด

คืนหนังสือจากหองสมุด

6
ใชบริการกระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกส(Electronic Pursa)
เพื่อชำระคาบริการตางๆภายในมหาวิทยาลัย
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REGISTER PROCESS
 การขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรโีครงการปกติ

ประจ�าปีการศกึษา 2560

1.ค้นหาเลขทะเบียนนกัศกึษาท่ี www.reg.tu.ac.th

 2.บนัทกึประวตัสิว่นตวันกัศกึษาท่ี www.reg.tu.ac.th โดยใช้รหสัประจ�าตวัประชาชน 13 

หลกั หรือเลขท่ี Passport (นกัศกึษาตา่งชาติ) เป็น รหสัผา่น และพิมพ์ใบขึน้ทะเบียนเป็น

นกัศกึษา พร้อมตดิรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิว้ สวมเคร่ืองแบบนกัศกึษามหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ ลงช่ือนกัศกึษา และวนั/เดือน/ปี 3.Scan หลกัฐานการขึน้ทะเบียน

เป็นนกัศกึษาทกุฉบบัใน File เดียวกนัหรือ Scanner (ไมใ่ช้โทรศพัท์มือถือ) และ Scan แบบ

สีเทา่นัน้ บนัทกึเป็น PDF File โดยตัง้ช่ือ File เป็น เลขทะเบียนนกัศกึษา (ท่ีได้รับตามข้อ 1) 

ตวัอยา่ง “6012345678” สง่ไปท่ี  new-students@reg.tu.ac.th โดยตัง้ช่ือ Subject เป็น 

เลขทะเบียนนกัศกึษา เชน่เดียวกนัประกอบด้วยเอกสารดงันี ้

 3.1 ใบขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา ตามข้อ 2

 3.2 บตัรประจ�าตวัประชาชนหรือ Passport (ส�าหรับนกัศกึษาตา่งชาต)ิ

 3.3 หลกัฐานการเปลี่ยนค�าน�าหน้า/ยศ หรือ ช่ือ-สกลุ กรณีท่ีข้อมลูในหลกั

ฐานส�าเร็จการศกึษาไมต่รงกบับตัรประจ�าตวัประชาชน

 3.4 หลกัฐานส�าเร็จการศกึษาขึน้พืน้ฐานหรือเทียบเทา่ เชน่ ใบ ปพ.1 หรือใบ

ประกาศนียบตัรท่ีระบวุนัท่ีส�าเร็จการศกึษา

 3.5 ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด (ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน) กรณีท่ี

ไมต่รวจสขุภาพกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรณี สง่หลกัฐานการขึน้ทะเบียน

เป็นนกัศกึษาไมค่รบถ้วน ถือวา่ “ไมข่ึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา”  4.ท�าบตัรประจ�าตวั

นกัศกึษา ผลติโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 4.1 Download แบบฟอร์มบตัรประจ�านกัศกึษาท่ี www.reg.tu.ac.th และ

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตดิรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิว้ สวมเคร่ืองแบบนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 4.2 สง่แบบฟอร์มท�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษา พร้อมแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวั

ประชาชน จ�านวน 1 ชดุ (รับรองส�าเนาถกูต้อง) ให้ส�านกังานทะเบียนนกัศกึษา

5.Download แบบฟอร์มตรวจสอบวฒิุการศกึษา สง่ให้สถาบนัเดมิตรวจสอบและรับรอง

การส�าเร็จการศกึษา และให้สถาบนัเดมิแจ้งผลการตรวจสอบไปท่ี hs-verify@reg.tu.ac.th 

 6.แสดงตนขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา รับบตัรประจ�าตวันกัศกึษา สมดุบญัชี

ออมทรัพย์ และรหสั ATM 4 หลกั ตามบตัรควิท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

ฝ่ำยทะเบยีนประวัตแิละหนังสือส�ำคัญ ส�ำนักงำนทะเบยีนนักศกึษำ

โทร.02-564-4440-79 ต่อ 1603-8

กำรจดทะเบยีนเป็นนักศกึษำระดบัปริญญำ

ตรีโครงกำรปกติ

https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_8_

knowledge/reg_manual_09-01-13.pdf
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1. เข้าสู่เว็บไซต์ส�านักทะเบียนและประมวลผล  

www.reg.tu.ac.th คลกิทีเ่ขา้สูร่ะบบ(นักศกึษาปัจจบัุน) 

(เมนูทางซ้ายมือ)

2. กรอกรายละเอียดเพื่อท�าการ เข้าสู่ระบบ ดังนี้

2.1 เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก

2.2 รหัสผ่าน (ขอรับและเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตนเองทาง 

http://account.ad.tu.ac.th/Login.aspx และคลิก รับ

แอคเคาท์นักศึกษา)

2.3. คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

3. หน้าจอปรากฏเลขทะเบียน และชื่อ-สกุลนักศึกษา 

จากนั้นให้คลิกที่ จดทะเบียน โดยปุ่มจดทะเบียนนี้ จะ

ปรากฏเฉพาะชว่งวันและเวลาของกิจกรรมจดทะเบยีน

เรียนตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
- การจดทะเบยีนรอบแรกก่อนเปิดภาคการศกึษาจะท�า
รายการและช�าระเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
- ช่วงจดทะเบียนล่าช้า เพ่ิม-ถอนรายวิชา ตามปฏิทิน
การศึกษา (กิจกรรม) 

*การจดทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับอัตรา

ต่อวันระดับปริญญาตรีวันละ 45 บาท และ

บัณฑิตศึกษาวันละ 100 บาท (ไม่คิดค่าปรับ

ในวันที่มิได้จัดให้มีบริการจดทะเบียนและ

ช�าระเงิน)

4. นกัศกึษาต้องอา่นเง่ือนไขส�าหรับการจดทะเบียนให้ครบถ้วน จากนัน้จงึคลกิท่ีจดทะเบียน

REGISTER PROCESS
 การจดทะเบยีนเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรโีครงการปกติ

ประจ�าปีการศกึษา 2560



 คูม่อืนกัศกึษาใหม ่2561 77 

8. เลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่ต้องการเรียนในภาคการศึกษานั้นเพิ่มเติม

7. เมื่อด�าเนินการตามขั้นตอนในข้อ 6.2 หรือ 6.3 แล้ว จะปรากฏรายละเอียดวิชาตาม Sec./Gr. 

พรอ้มท้ังจ�านวนรบั ให้นักศกึษาเลอืกวิชาโดยคลกิที ่สญัลกัษณ์รูปบตัรจดทะเบยีนสชีมพู จากน้ัน

รายวชิาท่ีเลอืก จะเลือ่นขึน้มาอยู่สว่นบนของหนา้จอ โดยมกีารสรปุจ�านวนหน่วยกิตรวมใหท้ราบ

หรือ 6.3 กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก แล้วตามด้วยเคร่ืองหมาย * (Star) เช่น 

EM*แล้วคลิกที่ค้นหา ระบบจะแสดงรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย EM ท้ังหมดท่ีเปิดสอนในภาคการ

ศึกษานั้น

6.2 กรอก รหัสวิชา ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก พร้อมกับตัวเลขรหัสวิชา 3 หลัก โดยไม่

ต้องเว้นวรรค คลิ๊กที่ ค้นหา

6. นักศึกษาสามารถสืบค้นรายวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนได้ดังนี้

6.1 นักศกึษาทีไ่ดส้ทิธ์ิเรยีนรายวิชาทีม่กีารก�าหนดโควตาแลว้ เชน่ EL171, TU005 ฯลฯ  ให้คลกิ

ท่ี ดงึรายวิชาจากโควตา/แผน รายวิชาท่ีไดส้ทิธ์ิเรยีนน้ันจะปรากฏขึน้ทีส่ว่นบนของหนา้จอใหท้นัที

5. ปรากฏหน้าจอส�าหรับจดทะเบียนในช่วงจดทะเบียนรอบแรก

หรือ ปรากฏหน้าจอแบบจดทะเบียน (ช้า) ส�าหรับช่วงจดทะเบียนล่าช้าตามปฏิทินการศึกษา



78 THAMMASAT FRESHIE’S HANDBOOK 2018

PAYMENT METHOD
ขัน้ตอนการช�าระเงนิ

9. เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จดทะเบียนวิชาThesis หรือ Dissertation หลังจากท่ี

เลือกวิชา Thesis หรือ Dissertation แล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

9.1 คลิกที่ค�าว่า พิเศษ

9.2 ลดจ�านวนหน่วยกิตในช่องจ�านวนหน่วยกิตลงจนเหลือตามแผนการเรียน

10. เมือ่เลอืกวิชาทีต่อ้งการจดทะเบียนเรยีนครบถ้วนแล้ว ระบบจะท�าการตรวจสอบตามเงือ่นไข

ของมหาวิทยาลัยและสรุปจ�านวนหน่วยกิตรวมพร้อมท้ังแจ้งค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาต้องช�าระให้

ทราบ หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้นักศึกษาคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ)

ข้อสังเกต : หำกตรวจสอบไม่ผ่ำนจะปรำกฏข้อควำมเตือนใต้ชื่อวิชำน้ัน เช่น ไม่ผ่ำน

รำยวิชำบังคับก่อน/ร่วมและจะไม่แสดงค่ำใช้จ่ำยให้ทรำบ ให้รีบติดต่อส�ำนักทะเบียนฯ 

ทันที

11. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง (เมื่อนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแล้ว จะไม่

สามารถแก้ไขรายการจดทะเบียนได้อีก)

12. คลิก ช�าระเงิน (หากนักศึกษาไม่ช�าระเงินตามเวลาที่ก�าหนด ข้อมูลการจดทะเบียนจะถูก

ยกเลิกออกจากระเบียนหลังจากสิ้นสุดช่วงการจดทะเบียน)
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PAYMENT METHOD
ขัน้ตอนการช�าระเงนิ

13. คณะ/โครงการที่ตัดเงินจากบัญชีแบบออนไลน์

13.1 หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้คลิกที่ PAY ON-LINE / 

ช�าระเงิน online

13.2 เลือกผู้ใช้บริการโดยคลิกที่ บุคคลธรรมดา (สมาชิก KTB Online)

ตัวอย่าง : หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมระบบหน่วยกิต

ตัวอย่าง : หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
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13.3 เข้าสู่ระบบการช�าระเงินของธนาคาร ให้นักศึกษาด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

13.3.1 กรอก เลข ATM Card NO. ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านหน้าของบัตรนักศึกษา ประกอบด้วย

ตัวเลขรวม 17 หลัก แต่ให้กรอกเพียง 16 หลักหลักแรกนับจากทางซ้ายมือ (กรอกโดยไม่ต้อง

เว้นวรรค)

13.3.2 กรอก PIN คือ รหัส ATM 4 หลัก (รหัสที่ใช้กดเงินผ่านตู้ ATM)

13.3.3 คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

13.4 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจก่อนการตัดเงินจากบัญชีธนาคาร นักศึกษาสามารถตรวจสอยอด

เงนิคงเหลอืในบญัช ีหรอืดรูายการบญัชย้ีอนหลงัได้ หรอืกรณทีีไ่มแ่นใ่จว่ามกีารตัดเงินจากบญัชี

ไปแล้วหรือไม่ ก็สามารถตรวจสอบผ่านเมนูเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยคลิกเมนูดังกล่าวแล้วจะมีราย

ละเอียดรายการทางการเงินให้ทราบด้านล่างของหน้าจอ

13.5 เพื่อให้ระบบสามารถแจ้งกลับ ผลการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของนักศึกษา ให้นักศึกษา

กรอกข้อมูล E-mail Address และ Mobile No. (for sms) จากนั้นคลิกที่ ช�าระเงิน
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14. คณะ/โครงการที่พิมพ์ใบแจ้งยอดรายการช�าระเงินเพ่ือไปช�าระด้วยเงินสดผ่านธนาคารที่

คณะ/โครงการก�าหนดไว้

14.1 เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่ ผลการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ)

14.2 คลิก สัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดรายการช�าระเงิน

14.3 เลือก OK เพ่ือออกจากระบบหลังพิมพ์ใบแจ้งยอดการช�าระเงินแล้ว หรือเลือก Cancel 

เพื่ออยู่ในระบบต่อไป

14.4 หน้าจอจะแจ้งว่า “ก�าลังสร้างแฟ้มข้อมูล...” และปรากฏแถบ pop-up สีเหลืองอ่อนขึ้น ให้

คลิกบนแถบสีเหลืองอ่อน 1 ครั้ง และเลือกค�าว่า Download File...
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REGISTER DETAIL
การเพิ่มรายวิชา - การถอนรายวิชา 

การเปลี่ยน Section/Group (เปลี่ยนกลุ่มเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม)
และการเพิ่ม/ลดจ�านวนหน่วยกิตวิชา THESIS หรือ Dissertation 

ของระดับบัณฑิตศึกษา

14.5 เลือก Open เพื่อเปิดไฟล์ใบแจ้งยอดรายการช�าระเงินทันที หรือเลือก Save เพื่อบันทึไฟล์

14.6 สัง่พิมพ์ ใบแจง้ยอดรายการช�าระเงนิคา่จดทะเบียนเรยีน และน�าใบแจง้ยอดเงนิทีม่บีารโ์ค้ด

พรอ้มกบัเงินสดไปช�าระหน้าเคานเ์ตอรธ์นาคารทีร่ะบุไว้ภายในวันท่ีก�าหนด เชน่ ธนาคารกรงุไทย 

สาขาใดก็ได ้(หากไมช่�าระเงนิภายในวันทีก่�าหนด วชิาทีจ่ดทะเบยีนไว้จะถูกลบออกจากระเบยีน)

ตัวอย่าง : หน้าจอใบแจ้งยอดระบบหน่วยกิต ตัวอย่าง : หน้าจอใบแจ้งยอดเหมาจ่าย
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REGISTER DETAIL
การเพิ่มรายวิชา - การถอนรายวิชา 

การเปลี่ยน Section/Group (เปลี่ยนกลุ่มเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม)
และการเพิ่ม/ลดจ�านวนหน่วยกิตวิชา THESIS หรือ Dissertation 

ของระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถท�ารายการได้หลายครั้งในวันเวลาที่ก�าหนดตามปฏิทิน โดยไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

เว้นแต่กรณีจดทะเบียนล่าช้าต้องช�าระเงินพร้อมค่าปรับอัตราต่อวัน จากนั้นวันถัดไปนักศึกษา

จึงจะสามารถเพิ่มถอนรายวิชาอื่นได้

15. เมื่อเข้าสู่ระบบจดทะเบียนแล้วให้คลิกที่ เพิ่มถอน (เมนูทางซ้ายมือ)

16. การจดทะเบยีนเพ่ิมรายวิชา สามารถสบืคน้รายวิชาไดโ้ดยปฏบิตัติามขัน้ตอนในขอ้ 6.2 หรอื 

6.3 และให้นักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกท่ี สัญลักษณ์รูปบัตรจดทะเบียนสีฟ้า จากน้ันรายวิชาท่ี

เลือกจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ส่วนบนของหน้าจอ โดยมีการสรุปจ�านวนหน่วยกิตรวมให้ทราบ

17. การถอนรายวิชา โดยลบทิ้งออกจากระเบียน หรือไม่ประสงค์ที่จะศึกษาวิชานั้นอีก ให้คลิก

ที่ สัญลักษณ์รูปถังขยะ รายวิชาที่ต้องการถอนจะเลื่อนข้ึนมาอยู่ส่วนบนของหน้าจอ เพ่ือรอให้

ยืนยันการจดทะเบียน

- ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะไม่สามารถถอนรายวิชาจนเหลือจ�านวนหน่วยกิตรวมต่�า
กว่าท่ี ข้อบังคับฯ ก�าหนดไว้ได้ วิชาที่ต้องการถอนและท�าให้เหลือหน่วยกิตรวมต่�ากว่าก�าหนด
นั้น นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องที่คณะด้วยเหตุผลอันสมควรเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี
- หากต้องการถอนทุกรายวิชาจากระเบียน ให้ติดต่อคณะเพื่อขอลาพักการศึกษา
  (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

ข้อสังเกต : หากระบบตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถจดทะเบียนเรียนได้ จะปรากฏข้อความ

เตือนใต้ชื่อวิชานั้น ๆ เช่น รับนักศึกษาเต็มแล้ว หมายความว่า นักศึกษาจะไม่สามารถเพิ่มวิชา

ได้จนกว่าจะมีผู้ถอนวิชานั้นออกก่อน (ข้อมูลเป็น Real Time)
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RECEIPT FORM
การพมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิออนไลน์ส�าหรบันกัศกึษารหสั 56 เป็นตน้ไป

18. การเปลี่ยน Section/Group (เปลี่ยนกลุ่มเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม) เฉพาะรายวิชาท่ีไม่ใช่

โควตา ใหถ้อนวิชาน้ันออกจากกลุม่เรยีนเดมิก่อน(ขัน้ตอนขอ้ 17) แลว้จงึจดทะเบยีนเพ่ิมรายวชิา

เดียวกันในกลุ่มเรียนใหม่ (ขั้นตอนข้อ 16)

19. เฉพาะระดบับณัฑิตศกึษา การเพ่ิม/ลดจ�านวนหนว่ยกิตวิชา THESIS หรือDissertation เมือ่

คลิกค�าว่า พิเศษ แล้วจะสามารถเพิ่มหรือลดจ�านวนหน่วยกิตได้ตามแผนการเรียน เช่น จาก 3 

หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต

จากนั้น รายวิชาที่ท�าการเพ่ิม/ลดจ�านวนหน่วยกิต จะเลื่อนขึ้นมาอยู่ส่วนบนของหน้าจอ และมี

การแจ้งจ�านวนหน่วยกิตที่เพิ่ม/ลดให้ทราบ

20. เมือ่ท�าการเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา เปลีย่นกลุม่เรยีน หรอืเพ่ิม/ลดจ�านวนหน่วยกิตเรียบร้อย

แล้ว ให้คลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ)

21. จากนั้นคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง
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RECEIPT FORM
การพมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิออนไลน์ส�าหรบันกัศกึษารหสั 56 เป็นตน้ไป

22. เมื่อเข้ำสู่ระบบจดทะเบียนแล้วให้คลิกที่                           (เมนูทำงซ้ำยมือ) จะ

พบหน้ำจอแสดงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ช�ำระเงิน และจ�ำนวนเงินให้คลิก

บนเลขที่ใบเสร็จ

*หากเครื่องที่ใช้งานยังไม่มีระบบ Acrobat Reader ให้ติดตั้งโปรแกรมก่อน

23. ก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ใช่ (หากคลิก 

ไม่ จะกลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้า)

24. หน้าจอจะแจ้งว่า “ก�าลังสร้างแฟ้มข้อมูล...” และปรากฏแถบ pop-up ให้คลิกบนแถบสี

เหลืองอ่อน 1 ครั้ง และเลือกคาว่า Download File...

25. เลือก Open เพื่อเปิดไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งการเปิดไฟล์ครั้งแรกเท่านั้นที่จะเป็นใบเสร็จรับ

เงินต้นฉบับส่วนการเปิดไฟล์ในครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นฉบับส�าเนา
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REGISTER DETAIL
การเพกิถอนรายวชิาโดยไดร้บัการบนัทกึอกัษร W

• การเพิกถอนรายวิชาโดยไดร้บัการบนัทึกอกัษร W สามารถกระท�าได้ในกรณท่ีีได้ศึกษารายวิชา

นัน้แลว้ไมป่ระสงคที์จ่ะศกึษาตอ่ไป ซึง่เปน็การถอนวิชาหลงัจากสิน้สดุชว่งการเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ตามปฏิทินกิจกรรมและหลังสอบกลางภาคไปแล้ว ในกรณีเช่นนี้รายวิชาจะยังคงปรากฏบนใบ

รายงานผลการศึกษา แต่จะได้รับการบันทึกอักษร W แทนผลการศึกษาที่เป็น F โดยการเพิก

ถอนวิชาตดิ W นี ้ท�ารายการไดห้ลายครัง้ในชว่งวันทีก่�าหนด และตรวจสอบผลได้ทันทีเมือ่ยืนยัน

การเพิกถอนวิชาติด W แล้ว

•  ในภาคการศกึษาปกต ินกัศกึษาจะไมส่ามารถเพิกถอนรายวิชาติด W จนเหลอืจ�านวนหนว่ยกิต

รวม ต่�ากว่าที่ข้อบังคับฯ ก�าหนดไว้ได้ วิชาท่ีต้องการถอน W และท�าให้เหลือหน่วยกิตรวมต่�า

กว่าก�าหนดนั้น นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องที่คณะด้วยเหตุผลอันสมควรเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี

หำกต้องกำรเพิกถอนทุกรำยวิชำในภำคกำรศึกษำน้ัน ให้ติดต่อคณะเพ่ือขอลำพักกำร

ศึกษำ (ยกเว้นภำคฤดูร้อน)

ตัวอย่าง : ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ตัวอย่าง : ส�าเนาใบเสร็จรับเงิน
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ที่ตัง้และข้อมูลตดิต่อ

ท่ำพระจนัทร์ 

หอสมุดปรีด ีพนมยงค์    จนัทร์-ศกุร์ 8.00-21.30 น. 

โทร. 02-613-3544, 02-613-3547                 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-21.30 น.

ห้องสมุดสัญญำ ธรรมศักดิ์   จนัทร์-ศกุร์ 8.00-21.30 น.

(คณะนิตศิาสตร์)   เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น. 

โทร. 02-613-2151                    

   

ห้องสมุดศำสตรำจำรย์สังเวียน อนิทรวชัิย    จนัทร์-ศกุร์ 8.00-20.00 น.

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี)   เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

โทร. 02-613-2265

ห้องสมุดศำสตรำจำรย์ดเิรก ชัยนำม    จนัทร์-ศกุร์ 8.00-19.00 น.

(คณะรัฐศาสตร์)   เสาร์ 9.00-18.00 น.

โทร. 02-613-2308  อาทิตย์ ปิดบริการ

ห้องสมุดป๋วย อึง๊ภำกรณ์  จนัทร์-ศกุร์ 8.00-19.00 น.  

(คณะเศรษฐศาสตร์)   เสาร์ ปิดบริการ

โทร. 02-613-3550  อาทิตย์ 9.00-16.00 น.          

ห้องสมุดคณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน จนัทร์-ศกุร์ 8.00-19.00 น. 

ตดิตอ่โทร. 02-613-2717  เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

***หมายเหต ุ 15 เม.ย. -15 พ.ค. และ 15 พ.ย. - 15 ธ.ค.                          จนัทร์- ศกุร์                 8.00 - 21.00 น.

   เสาร์ - อาทิตย์             9.00 - 16.00 น.

เวลำเปิด - ปิด
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ศูนย์รังสิต 

หอสมุดป๋วย อึง๊ภำกรณ์   จนัทร์-อาทิตย์ 9.00-21.00 น. 

โทร. 02-564-4440 ตอ่ 1305      

  

ศูนย์กำรเรียนรู้กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์  จนัทร์-อาทิตย์  บริการ 24 ชม.

โทร. 02-564-4444 ตอ่ 6631    

ห้องสมุดนงเยำว์ ชัยเสรี (กลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ชัน้ 7-8 อาคารปิยชาต)ิ จนัทร์-ศกุร์ 8.00-20.00 น. 

โทร. 02-986-9213 ตอ่ 7502  เสาร์ 9.00-18.00 น.  

    อาทิตย์ ปิดบริการ

ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)   จนัทร์-ศกุร์ 8.00-16.00 น.

โทร. 02-564-4440 ตอ่ 1170   เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

 

ศูนย์ล�ำปำง 

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง  จนัทร์-เสาร์ 8.30-19.30 น.

โทร. 054-268-701 ตอ่ 5130, 5131  อาทิตย์ 8.30-16.30 น.

ศูนย์พทัยำ

ห้องสมุดศูนย์พทัยำ (ชัน้ 1 อาคารบรรยายรวม)   จนัทร์-เสาร์  8.30-19.30 น. 
โทร. 083-259-050-55 ตอ่ 1200,1201  อาทิตย์  8.30-16.30 น.

เวลำเปิด - ปิด
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 การศึกษาในรัว้มหาวิทยาลยั

ให้ประสบความส�าเร็จ น้องๆต้องรู้จกั

เคร่ืองมือเพ่ือการศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง รู้จกัวิธีการค้นหาข้อมลู รู้จกั

แ ห ล่ ง ท่ี ร ว บ ร ว ม ห นั ง สื อ แ ล ะ

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะน�ามาใช้

ประกอบการเรียนหรือท�ารายงาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี “หอ

สมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” 

ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ

และทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับการ

เรียนในทกุสาขาวิชา นอกจากนีย้งัมี

บ ริ ก า ร ท่ี นั่ ง อ่ า น ห นั ง สื อ 

มuคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์งานและเลน่

อินเทอร์เน็ต มีบริการดหูนงัออนไลน์

ฟรี และมีบรรณารักษ์ท่ีพร้อมเป็นท่ี

ปรึกษา ให้ค�าแนะน�าการค้นหา

ข้อมลู และสอนการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ 

ท่ีจะช่วยให้น้องๆ ประสบความ

ส�าเร็จในการเรียน

จะใช้บริกำรห้องสมุด
ต้องท�ำอย่ำงไร 
 นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ท่ี มี บั ต ร

นกัศกึษาแล้วถือว่าเป็นสมาชิกห้อง

สมุดโดยอัตโนมัติ เพียงพกบัตร
นกัศกึษาตดิตวัมาด้วย ก็สามารถเข้า

ใช้บริการห้องสมดุได้ทกุแหง่

ห้องสมุดมีอะไร?
 หอสมุดแห่ งมหา วิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีหนงัสือให้บริการกว่า

หนึ่งล้านเล่ม เนือ้หาครอบคลุม

หลักสูตรการเ รียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั นอกจากนีย้งัมีวารสาร 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วรรณกรรม

เยาวชน หนงัสือพิมพ์ สื่อดีวีดี และ

ฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 ฐาน

ข้อมลู ตวัเลขจ�านวนทรัพยากรเหลา่

นีเ้ติบโตขึน้อย่างเร่ือยๆ เพราะห้อง

สมุดไม่หยุดคัดสรรสิ่งดีๆ เพ่ือให้

บริการนกัศกึษา

One Search: 

ค้นทกุอย่ำงในครัง้เดยีว

 จ า ก จ� า น ว น ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศท่ีมีอย่างมหาศาลในห้อง

สมดุ One search คือเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยนกัศกึษาในการสืบค้น ไม่วา่จะ

เป็นหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 

หนงัสอือ้างอิง วารสาร โสตทศันวสัดุ

และอ่ืนๆ ทัง้ท่ีอยู่ในรูปตัวเล่มและ

ออนไลน์ ด้วยการพิมพ์ค�าค้นเพียง

ครัง้เดียวเทา่นัน้

ค้นยังไง?
 เข้าเวบ็ห้องสมดุ URL : www.

library.tu.ac.th กล่องสืบค้นของ 

One Search จะวางอยู่ตรงกลาง

หน้าเว็บ ให้พิมพ์ค�าค้นลงในช่อง 

search box จากนัน้คลิก search 

เพ่ือให้ได้ผลการสืบค้นท่ีตรงกับ

ความต้องการมากขึน้ อยา่ลืมจ�ากดั

ผลการค้นด้วยทางเลือกดงัตอ่ไปนี ้

 Available in library collection 

คือ เรียกดเูฉพาะรายการท่ีห้องสมดุ

มีทัง้ในรูปแบบเลม่และออนไลน์

 Full Text คือ ดเูฉพาะรายการ

ท่ีห้องสมุดบอกรับในรูปแบบ PDF 

หรือ HTML

 Catalog only คือ เรียกดเูฉพาะ

รายการท่ีอยูใ่นรูปแบบตวัเลม่หนงัสอื

เท่านัน้ หากนกัศกึษาจ�ากดัผลลพัธ์

ด้วยทางเลือกนี ้ จะต้องคลิกท่ีค�าว่า 

retrieve catalog item ตอ่เพ่ือตรวจ

สอบวา่หนงัสอือยูห้่องสมดุใดและยงั

มีตวัเลม่ให้บริการ(available)หรือไม่
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ยืม-คืนหนังสือ
ต้องท�ำอย่ำงไร
 สามารถน�าหนังสือมายืมท่ี

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือ เคร่ือง

ยืมหนงัสือด้วยตนเอง (self-check) 

ซึ่งมีให้บริการท่ีหอสมดุป๋วย อึ๊งภา

กรณ์ (ศนูย์รังสิต) และหอสมดุปรีดี 

พนมยงค์ (ทา่พระจนัทร์) 

 ส่ ว น ก า ร คื น ห นั ง สื อ ก็ เ ช่ น

เดียวกัน คืนได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการ

ยืม-คืน ณ ห้องสมดุสาขาทกุแหง่ไม่

ว่าจะยืมหนงัสือมาจากท่ีไหนก็ตาม 

หรือ คืนท่ีเคร่ืองรับคืนหนังสือด้วย

ตนเอง (book return) ซึง่มีบริการ ณ 

หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ และหอสมดุ

ปรีดี พนมยงค์

สิทธิในกำรยืม
นกัศกึษาปริญญาตรี ยืมหนงัสือได้ไมเ่กิน 20 เลม่ นาน 15 วนั 

ค่ำปรับ  
หนงัสือทัว่ไป    เลม่ละ 5 บาท/วนั 

หนงัสือส�ารอง   เลม่ละ 10 บาท/วนั

 หากต้องการยืมตอ่ สามารถท�าได้ด้วยตนเองผา่นอินเทอร์เน็ต ไมจ่�ากดั

จ�านวนครัง้ ยกเว้นหนงัสือเลม่นัน้มีผู้จอง จะไมส่ามารถท�ายืมตอ่ได้

กำรจ่ำยค่ำปรับหนังสือ
 บตัรนกัศกึษา TU นอกจากจะเป็นบตัร ATM แล้วยงัเป็นบตัร e - Purse 

ด้วย หมายความวา่น้องๆ สามารถเตมิเงินเข้าระบบเพ่ือน�ามาช�าระคา่บริการ

ของห้องสมดุ ไมว่า่จะเป็นคา่ปรับ คา่พิมพ์ คา่สแกน ดงันัน้เวลาจะจา่ยคา่ปรับ 

อยา่ลืมไปติดตอ่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพ่ือเติมเงินใสบ่ตัรนกัศกึษาก่อน 

หรือจะโอนจากเงินใน ATM มาใสบ่ตัรก็ได้เชน่กนัคะ่

Book delivery
 เม่ือค้นหาหนงัสือแล้ว พบวา่มีบริการท่ีห้องสมดุอ่ืนๆและไมส่ะดวกจะเดนิทางไปยืมด้วยตนเอง เชน่ อยูห่อพกัท่ี 

มธ. ศนูย์รังสติ แตห่นงัสือมีให้บริการท่ีหอสมดุปรีดี พนมยงค์ ทา่พระจนัทร์ อยากให้ห้องสมดุน�าหนงัสือมาสง่ให้ท่ีหอ

สมดุป๋วย อึง๊ภากรณ์ มธ.ศนูย์รังสติ ก็สามารถท�าได้ โดยเข้าไปท่ีหน้าเวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุ เลือกเมน ูBook Delivery 

เลอืกวิทยาเขตท่ีต้องการยืมหนงัสอื เชน่ ทา่พระจนัทร์กบัศนูย์รังสติ จากนัน้กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ข้อส�าคญั

อยา่ลมืตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องก่อนคลกิสง่ค�าขอ เพ่ือให้การรับสง่หนงัสอืเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทนักบัความต้องการ

     
       TULIB App: ห้องสมุดอยู่กับเรำทกุที่

  ส�าหรับน้องๆคนไหนท่ีใช้ Smart devices ห้องสมดุก็มี Application ท่ีจะชว่ยให้การยืมตอ่ 

การจองหนงัสือเป็นเร่ืองงา่ยๆ ลองเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้กนันะคะ มีให้บริการฟรีบน App 

Store และ Play Store พิมพ์ค�าวา่ tulib หลงัจากตดิตัง้แล้ว การเข้าระบบให้ใช้   

                         usename  และ password ชดุเดียวกบัท่ีใช้ตอ่ wi-fi ของมหาวิทยาลยัได้เลย
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ศูนย์กำรเรียนรู้กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
 ศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น Learning spaces ท่ีให้น้องๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเตมิจากการเรียน

รู้ในห้องเรียน ภายในอาคารประกอบด้วยพืน้ท่ีอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องชมภาพยนตร์ รวมถึง

คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น และ Printer

 สดุท้ายนี ้ ขออวยพรให้นกัศกึษาโชคดีในการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัและจบออกไปอย่างมีคณุภาพ เพ่ือ

สร้างสรรค์สิง่ท่ีดีให้กบัสงัคมตอ่ไป แล้วพบกนัท่ีห้องสมดุนะคะ 

Thammasat University Libraries กด like เฟสบคุของหอสมดุ

เพ่ืออพัเดทข้อมลูขา่วสาร แจ้งปัญหา แนะน�าหรือตชิมบริการ ได้ทกุท่ี 

ทกุเวลา

APPLICATION TU LIBRARY

Website TU LIBRARY
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DORM I TORY

หอพกัโซน B เป็นอาคาร 7 ชัน้

ห้องชดุ ขนาดพืน้ท่ี 70 ตร.ม.

2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น ส�าหรับ

พกั 4 คน

มีโทรทัศน์ ตู้ เย็น และอินเตอร์เน็ต

ในห้องพกั

คา่ห้อพกัคนละ 2,330 บาท/เดือน

หอพกัโซน C เป็นอาคาร 8 ชัน้

ขนาดพืน้ท่ี 35 ตร.ม. พกัได้ 2 คน

คา่ห้องพกัคนละ 2,000 บาท/เดือน

** ห้องแบบ C+ (ซี-พลสั) มีโทรทศัน์

ตู้ เย็น และอินเตอร์เน็ตภายในห้อง

พกั

คา่ห้องพกัคนละ 2,400 บาท / เดือน

หอพกัโซน E เป็นอาคารหอพกัหญิง 

4 ชัน้

ไม่ มีลิฟท์ ขนาดพืน้ ท่ี  35 ตร.ม. 

ส�าหรับพกั 2 คน

คา่ห้องพกัคนละ 2,000 บาท / เดือน

หอพกัเอเช่ียนเกมส์

Zone B

Zone C

Zone E

หอพกัคู่เคียงโดม

หอพกัชายคูโ่ดม มี 2 อาคาร

หอพกัหญิงเคียงโดม มี 7 อาคาร

ลักษณะของห้องพัก แบ่งเป็นห้อง

พดัลม และห้องเคร่ืองปรับอากาศ

สามารถพกัได้ 4 คน มีทัง้แบบห้องน�า้

รวม หรือห้องน�า้ในตวั

สิ่งอ�านวยความสะดวก มีเตียงนอน 

ท่ีนอน โต๊ะเขียนหนงัสือ ตู้ เสือ้ผ้า

วนัจนัทร์-ศกุร์ 

เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

อาคาร 14 ชัน้ ชัน้ 2

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิ

โทรศพัท์ : 02 151 0015 - 6

นกักิจการหอพกั : 02 151 2043

ศนูย์ประสานงาน(24 ชม.) : 02 151 

2345

Website : www.psm.tu.ac.th

FB : fb.com/psm.tu 
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TIPS

กำรปฏบิตัเิม่ือเข้ำพกัในหอพกันักศกึษำ
1.ย้ายช่ือเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
2.เปิดบริการ Direct Debit เพ่ือช�าระคา่หอพกั และคา่สาธารณปูโภค
ผา่นบญัชีธนาคาร
3.ปฎิบตัิตามระเบียบหอพกันกัศกึษาโดยเคร่งครัด

 การให้บริการในหอพกัเม่ือเข้าพกัแล้ว

1. บริการสบัเปลี่ยนห้องพกั สามารถสบัเปลี่ยนห้องพกัได้ในกรณีดงันี ้
 1.1. หอพกัมีห้องวา่งหรือเตียงวา่ง
 1.2. ได้รับความยินยอมจากเพ่ือนร่วมห้องท่ีจะย้ายไป
 1.3. ห้องพกัช�ารุด
          1.4.มีปัญหากบัเพ่ือนร่วมห้องขัน้ร้ายแรงไม่สามารถพกัร่วมกนั
โดยสามารถปรึกษากบัผู้ชว่ยอาจารย์หอพกัภายในหอพกัได้

2.บริการเม่ือนักศึกษาเจ็บป่วยหอพักมีบริการยาสามัญประจ�าบ้านไ ว้
ให้บริการทุกอาคารหอพัก ใ น ก ร ณี เ จ็ บ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น ส า ม า ร ถ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ�าอาคารเพ่ือให้จัดรถน�าส่ง 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

3.บริการซอ่มแซมภายในหอพกักรณีมีอปุกรณ์ภายในห้องพกัช�ารุดนกัศกึษา
สามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ�าอาคาร ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง

หากนกัศกึษาต้องการท�ากิจกรรมสามารถใช้พืน้ท่ีท่ีส�านกังานฯ ดแูลได้ดงันี ้
 ลานอินเตอร์โซน ห้องสมัมนาภายในอาคารอินเตอร์โซน ห้อง
เธียร์เตอร์ โรงยิมอินเตอร์โซน ศนูย์อาหารทิวสนโดม ศนูย์อาหาร SC1,SC2 
ตดิตอ่ได้ท่ี ฝ่ายพืน้ท่ีธรุกิจฯ หมายเลข 0-2151-0020
 สะพานดาว เอเช่ียนเกมส์ปาร์ค ศนูย์ประชมุธรรมศาสตร์ ตดิตอ่
ได้ท่ี ฝ่ายศนูย์ประชมุฯ หมายเลข 0-2564-4419-20  โดยท�าหนงัสือขอใช้
สถานท่ีถึงส�านกังานจดัการทรัพย์สินมีอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับรองล่วง
หน้าอยา่งน้อย7วนั
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 จุดนัดพบของคนรักสุขภาพ 
ให้บริการด้านกีฬาอย่างครบวงจร
ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติด้วย
ปณิธานท่ีมุ่งมั่นจะพัฒนาสังคม
โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มคีวามสมบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจ 
ศูนย์บริการการกีฬาเป็นศูนย์กีฬา
อย่างครบวงจรที่พร้อมให้บริการ
กิจกรรมด้านการกีฬา และการออก
ก�าลังกายที่หลากหลายและท่ัวถึง 
ด้วยสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพียง
แสดงบัตรนักศึกษาก็สามารถเข้า
ใช้บริการฟรีทุกสนาม ตามเวลาท่ี
ก�าหนด

สนำมฟุตบอลเมนสเตเดียม

 สนามฟุตบอลท่ีสวยท่ีสุดใน
ประเทศไทยด้วยรูปแบบสนามที่
ทันสมัย จุผู้ชมกว่า 20,000 ท่ีนั่ง 
เป็นสนามฟุตบอลระดับนานาชาติ
ที่ ได้รับรองจากสหพันธ์ ฟุตบอล
นานาชาต ิ(FIFA) ผา่นการจดัแขง่ขนั
เอเชี่ยนเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยโลก 
และกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
มาแล้ว ความภูมิใจของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ “เราใช้สนามน้ีจัดการ
แข่งขันงานกีฬาเฟรชชี่เกมส์ เป็น
ประจ�าทุกปี”

สนามฟตุบอลเมนสเตเดียม
สนามฟตุบอลมินิสเตเดียม  (ข้างหอพกัเอเช่ียนเกมส์)

สระวา่ยน�า้ (ศนูย์กีฬาทางน�า้)
ยิมเนเชียม 4, 5, 6 และ 7

สนามเทนนิส  (ตดิกบัเมนสเตเดียม)
สนามกีฬาอเนกประสงค์ (หลงัยิมเนเซียม 7)

สนามเปตอง (หลงัยิมเนเซียม 7)
สนามกีฬาเอ๊กช์ตรีมและหน้าผาจ�าลอง (หน้ายิมเนเซียม 7)

T H A M M A S A T
S P O R T S 
C E N T E R

ศูนย์กีฬำมหำวทิยำลัย

ธรรมศำสตร์
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                 ส น ำ ม กี ฬ ำ แ บ ด มิ น ตั น
อำคำรยมิเนเซียม 4

โรงยิมเนเซียมขนาดใหญ่ พร้อม
 เคร่ืองปรับอากาศเป็นพืน้ท่ี 2,000
 ตารางเมตร ซึ่งคุณจะได้พบกับ
 ส น า ม แ บ ด มิ น ตัน  จ� า น ว น  1 4
สนาม พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างระดับ
มาตรฐาน ภายในอาคารรองรับได้

 ประมาณ 3,000 คน  เปิดให้บริการ
 จนัทร์-ศกุร์     เวลา 12:00-21:00 น.
.เสาร์-อาทิตย์  เวลา 10:00-21:00 น  นั ก บ ำ ส ฯ  นั ก ต บ

อำคำรยมิเนเซียม 7

 โรงยิมเนเซียมขนาดใหญ่ พืน้ ท่ี
2,200 ตารางเมตร สามารถเลน่และ
แข่งขันกีฬาได้หลายชนิดในเวลา

 เดียวกนั มีอฒัจนัทร์ให้นัง่ชม
 เปิดให้บริการ
 จนัทร์-ศกุร์     เวลา 12:00-21:00 น.
.เสาร์-อาทิตย์  เวลา 10:00-21:00 น

ห น้ ำ ผ ำ จ� ำ ล อ ง
อำคำรยมิเนเซียม 7

หน้าผาจ�าลองความสูง 15 เมตร
ตั ้ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ยิ ม เ น เ ซี ย ม  7
ส� าห รับผู้ ช่ื นชอบความท้าทาย
เปิดบริการจนัทร์-ศกุร์
.เวลา 17.00 น. - 20.00 น
คา่บริการ 20 บาท / ทา่น

ส น ำ ม เ ท น นิ ส
 TUSPORTS

 ด้วยสนามท่ีได้มาตรฐานทัง้  10
 มาตรฐาน แบบฮาร์ทคอร์ด ( Hard
Court) จ�านวน 10 สนาม สามารถ
เล่นและแข่งขันได้ทัง้ในเวลากลาง
วันและกลางคืน มีสถานท่ีเฉพาะ

 ส�าหรับฝึกหัดตี ( Knock Board)
 ส� า ห รั บ ส น า ม ก ล า ง  (  C e n t e r
 Court) จะมีอฒัจนัทร์รองรับผู้ชมได้
ประมาณ 500 คน

 
 เปิดให้บริการ
 จนัทร์-ศกุร์     เวลา 12:00-21:00 น.
 .เสาร์-อาทิตย์  เวลา 10:00-21:00 น

บ ริ ก ำ ร อ่ื น ๆ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใช้บริการโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย

TU FITNESS สนามแบดมินตนั 

สระวา่ยน�า้ สนามเทนนิส

และลานกีฬา x-tream
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2. รถโดยสำรขนำดเล็ก
 4 บาท ตลอดเส้นทาง รถสอง

แถว ให้บริการทกุวนัตัง้แต ่เวลา 

06.00น. - 21.00น

ผู้ดแูลการให้บริการงานรักษาความ

ปลอดภยั จราจรและยานพาหนะ 

กองบริหารศนูย์รังสติ

โทร. 0-2564-4440-79 ตอ่ 1125

1.รถสวัสดกิำรบริกำรฟรี 
NGV

C A M P U S 
T R A N S P O R T A T I O N

กำรเดนิทำงในธรรมศำสตร์
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4.รถตู้ โดยสำรปรับอำกำศ 
มธ – ฟิวเจอร์
มธ.ศูนย์รังสิต - ห้างฯฟิวเจอร์
ปาร์ค รังสติ 15 บาท
บริษัท เอสดบัพลิวพี ออโต้เซอร์วิส 
จ�ากดั

ศนูย์รังสติ
บริเวณลานจอดรถตู้ ฝ่ังตรงข้ามทาง
เข้าอาคารส�านกังานอธิการบดี

ฟิวเจอร์
บริเวณจอดรถตู้  ชอ่งจองท่ี16
ในชว่งเปิดภาคเรียน
วนั จ. - ศ. ให้บริการทกุๆ 30 
นาทีตัง้แต ่06.30 - 18.30 น.

วนัเสาร์ ให้บริการทกุๆ 1 ชัว่โมง

ในช่วงปิดภาคเรียนให้บริการทกุๆ 1 
ชัว่โมง ตัง้แต ่เวลา 06.30 - 17.30 น.

5.รถโดยสำรประจ�ำทำง ขสมก.และรถร่วม  ขสมก.
สาย 29 / ปอ.29

วภิาวด ี- ศูนย์รังสิต - หวัล�าโพง

ปอ.39

พหลโยธิน - ศูนย์รังสิต - สนามหลวง

ปอ.510

วภิาวด ี- ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์

ปอ.39

วภิาวด ี- ตลาดไท – สนามหลวง

5.1 ต้นสายตลาดไท
รถประจ�าทาง ปอ.39
ขาเข้ากรุงเทพฯ รถประจ�าทางไมเ่ข้า
มา รับภายในศูนย์ รังสิตขาออก
กรุงเทพฯ(กรุงเทพฯ-ศนูย์รังสติ) เข้า
ประตปูระมลูพหล 1 (AIT) อาคาร
บรรยายรวม5,อาคารบรรยายรวม2, 
อาคารเดือนบนุนาค, อาคารโดม
บริหาร, ศนูย์ญ่ีปุ่ น,สวทช., ออก
ประตพูหล (AIT)

5.2 ต้นสาย มธ. ศนูย์รังสติ
รถประจ�าทางสาย 39,29,ปอ.
29,ปอ.510
ข า เ ข้ า ก รุ ง เ ท พ ฯ ( ศู น ย์ รั ง สิ ต -
กรุงเทพ) เข้าประตพูหล 1 (AIT) 
อาคารบรยายรวม 5,อาคารบรรยาย
รวม 2,เดือนบนุนาค, อาคารโดม
บริหาร,ศนูย์ญ่ีปุ่ น,สวทช., ออก
ประตพูหล 1 (AIT) ขาออกกรุงเทพฯ
(กรุงเทพฯ-ศนูย์รังสติ) เข้าประ
ประมลูพหล 1 (AIT) สวทช.,ศนูย์
ญ่ีปุ่ น,อาคารโดมบริหาร, อาคาร
เดือนบนุนาค,อาคารบรรยายรวม2, 
หอพักนักศึกษาแพทย์ ,อาคาร
ยิมเนเซียม 2, โรงพิมพ์ มธ.,สถานี
บริการน�า้มนั ปตท. ออกประตเูชียง
ราก

หมายเหต ุ สามารถใช้บริการท่ีปา้ย
จอดรถประจ�าทาง ในเส้นบริการ
ภายในศนูย์รังสติ

รถมอเตอร์ไซค์

TRANSPORTATION 
TO THAMMASAT
UNIVERSITY
กำรเดนิทำง

1.รถตู้โดยสำรร่วม
ขสมก. สำย ต.85
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์
ชยัสมรภมิู 35 บาท
บริษัท เอสดบัพลิวพี ออโต้เซอร์วิส 
จ�ากดั

ศนูย์รังสติ 05.45 - 21.00 น.
ลานจอดรถตรงข้าม(สระน�า้หน้า
โดม)

อนสุาวรีย์ชยัฯ 06.00 - 22.00 น.
ป้ายจอดรถโดยสารใต้ทางขึน้ BTS 
ฝ่ังภตัตาคาร พงหลี

เส้นทาง
ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี - 
รังสติ ขึน้ทางยกระดบัโทลล์เวย์
ท่ีหน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองลง
ท า ง ย ก ร ะ ดับ ท่ี ดิ น แ ด ง มุ่ ง ห น้ า 
อนสุาวรีย์ ชยัสมรภมิู

มธ.ศนูย์รังสติ - BTS 30 บาท
ขสมก.และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (สวทช.)

ศนูย์รังสติ 05.45 - 21.00 น.
ป้ายรถประจ� าทางหน้าอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สวทช.)

BTS หมอชิต 06.30 - 21.00 น.
บริเวณใกล้ประตทูางออกลานจอด
รถ BTS หมอชิต

เส้นทาง
ถนนพหลโยธิน ขึน้ทางยกระดับ
โทลล์เวย์ ลงทางระดบัท่ีลาดพร้าวมุง่
หน้าสถานีรถไฟ BTS (จตจุกัร)

2.รถตู้โดยสำรร่วม
ขสมก. สำย ต.118

3.รถโดยสำรปรับอำกำศ
มธ.ศูนย์รังสิต - มธ.ท่าพระ
จนัทร์ 40 บาท
ศนูย์รังสติ
ลานจอดรถอาคารโดมบริหารฝ่ัง
ตะวนัตก ตดิซุ้มขายน�า้ ทา่พระจนัทร์ 
ประตูทางออกหอประชุทเล็กฝ่ัง
สนามหลวง

เส้นทำง
ขึน้ทางดว่น
 ดา่นยมราช – ดา่นเชียงราก
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เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-623-5091

3025

งานยานยนต์

12.

หมายเลขโทรศพัท์กลางท่ีจะตอ่เข้าเคร่ือง
พ่วงภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทา่พระจนัทร์
02-2216111-20, 
02-2216111-80
02-6133333

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-222-8871

2002

อธิการบดี

1.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-222-8871

2027

2.
รองอธิการบดีฝ่ายการ
นกัศกึษาและการเรียนรู้

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-623-5176

3500

ส�ำนกัหอสมดุ
(ทำ่พระจนัทร์)

8.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-222-0154

3961,3958

หมวดอนามยั

7.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3905

3905

งานการเงิน กองคลงั

3.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-623-5165

111,123

ศนูย์ยาม 
ตกึอเนกประสงค์

4.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3954

3954

งานฝ่ายการนกัศกึษา
ทา่พระจนัทร์

5.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3718

3718

ส�ำนกัทะเบียนกัศกึษำ

6.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3029

3029

งานซอ่มบ�ารุง

11.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-222-8873

3030,3033

งานประชาสมัพนัธ์

9.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3053

3053

หอประชมุใหญ่

10.

เบอร์ตรง 02-448-8093

หอพกันกัศกึษา
(รัชดาภิเษก ตลิง่ชนั)

13.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-613-3156

3156

หนว่ยประสานงาน 
มธ. ศนูย์ล�าปาง

14.

T H A P R A C H A N
O F F I C E
C O N T A C T S
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เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-224-9421

2140

02-224-9421

คณะนิตศิาสตร์

1.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2845

81-2845,2854

02-623-5250

วิทยาลยัสหวิทยาการ

2.

เบอร์ตรง

โทรสาร

02-613-2821

02-224-9417

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2645

81-2645

02-224-9861

คณะศลิปศาสตร์

4.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2348

81-2348

02-226-5651

คณะรัฐศาสตร์

5.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-623-5055-8

81-3115

02-623-5060

วิทยาลยันวตักรรม

9.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2733

2734

02-613-2726

คณะวารสารและ
สื่อสารมวลชน

10.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2200-2

2253

02-225-2109

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี

6.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-2405

2405

02-224-9428

คณะเศรษฐศาสตร์

7.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-613-3701-5

81-3701-5

02-623-5167

วิทยาลยันานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์

8.

เบอร์ตรง

โทรสาร

02-613-2809

02-623-9115

คณะสงัคมวิทยา
และมานษุยวิทยา

11.

ส�านกังานเลขานกุารคณะ
ศนูย์ทา่พระจนัทร์

F A C U L T I E S
S E C R E T A R Y
C O N T A C T S
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16.

เบอร์ตรง 02-564-4440

ตอ่ 1117-8

17.
งานสื่อสารองค์กร

ศนูย์รังสติ

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4408

1260,1261

18.
ผู้อ�ำนวยกำร

กองกิจกำรนกัศกึษำ

23. 24. 25.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4407

1000,1234

ศนูย์รักษาความปลอดภยั
และจราจร

26.

หมายเลขโทรศพัท์กลาง
ท่ีจะต่อเข้าเคร่ืองพ่วง
ภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ
02-5644440-79

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2921

1265-7

1.
งานบริการและ
ให้ค�าปรึกษา

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

ฉกุเฉิน

02-926-9999

9322-4

02-926-9047

02-926-9518

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

2.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4567

1009

3.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศนูย์รังสติ

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4408

1002

รองอธิการบดี

ฝ่ายการนกัศกึษาและการเรียนรู้

8.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2841-2

1032-3

หอพกันกัศกึษาชาย
(หอพกัใน ศนูย์รังสติ)

9.

15.

R A N G S I T
O F F I C E
CONTACTS

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4440

ตอ่ 1496

1496

ศนูย์อาสาสมคัร

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2910

1156 , 1124

ยานพาหนะและ
ขนสง่มวลชน

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-3044

1356-7

งานการเงิน กองคลงั

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2922

1269-72

1241-45

งานกิจกรรมนกัศกึษา

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4408

1289

งานธรุการ
กองกิจการนกัศกึษา

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4435

1832

กองบริการการศกึษา

10.
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เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-986-9086

1639 , 1652

ส�ำนกังำนทะเบียน
นกัศกึษำ

ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายการ

นกัศกึษาและการเรียนรู้

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน
02-564-2843-4

1030,1034

02-564-4408

1002

หอพกันกัศกึษาหญิง
(หอพกัใน ศนูย์รังสติ)

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4440

ตอ่ 1193

1191

ส�ำนกังำนวิเทศสมัพนัธ์

เบอร์

เบอร์ตรง

191

02-246-1338-42

เหตดุว่นเหตรุ้าย

19. 20. 21.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4403

1170 , 1305

ส�ำนกัหอสมดุ 
ศนูย์รังสติ

22.

27. 28.

เบอร์

เบอร์ตรง

เบอร์02-524-0610-3

02-524-0367
02-666-6666

สถานีต�ารวจภธูร
อ�าเภอคลองหลวง แจ้งเหตฉุกุเฉิน

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2925

6603

ห้องพยาบาล

4.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-151-0015-8

10037-3

ส�ำนกังำนบริหำร
ทรัพย์สนิและกีฬำ

5.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4406

1912

งานบริหารส�านกังานและ
บริหารอาคารสถานท่ี

6.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-4437

1158-9

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มธ. จ�ำกดั ศนูย์รังสติ

7.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-926-9042-5

9042-5

งานการพยาบาล
อบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน

11.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-564-2924

1284-5

งานเรียนรู้และบริการ
สงัคม

12. 13. 14.
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เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-501-3505

1402

02-501-3524

สถาบนัเทคโนโลยี นานาชาต ิ
สริินธร (บางกะดี)

19.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

 02-986-9056

7225-6

 02-516–5379

คณะสหเวชศาสตร์

14.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-696-5462

5462-82

 02-686-5302

13.
คณะรัฐศาสตร์

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-696–5649

5621,5218-20

 02-696-5610

คณะศลิปศาสตร์

2.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

02-964-2912

1740-3

คณะเภสชัศาสตร์

8.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-986-9206

7125,7150

02-986-9205

คณะแพทย์ศาสตร์

7.

เบอร์ตรง

เบอร์ภายใน

โทรสาร

02-696-5104

 5102

 02-696–5104

1.
คณะนิตศิาสตร์

ส�านกังานเลขานกุารคณะศนูย์
รังสติ

02-5644440-79

R A N G S I T
F A C U L T I E S
S E C R E T A R Y
C O N T A C T

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มธ. จ�ำกดั ศนูย์รังสติ
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เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

02-926-9779

7597-7600

17.
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
นานาชาติ

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-986-8323

5504

02-986-8323

16.
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-696-6305-11

6305-6311

02-986-8601

คณะศลิปกรรมศาสตร์

15.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสริินธร

18.

02-986-9009 

ต่อ 1104,1108

1104,1108

02-516-5379

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-696-5734-5

5731

02-696-5738

02-696-5738

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี

5.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-986-9605-6 

ต่อ 3021

3600-9

02-986-8067

12.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-696-5992

5984

02-564–2894

คณะเศรษฐศาสตร์

9.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-696-5800

5806

02-696-5812

คณะสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา

10.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

 02-986-9206

7125,7150

02-986-9205

คณะทนัตแพทยศาสตร์

11.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-696-6210

6210

02-986-8327

6.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

0-2986-9213

ต่อ 7316-8

7316-8

02-516-5381

คณะพยาบาลศาสตร์

4.

เบอร์ตรง

เบอร์ภำยใน

โทรสำร

02-564-3001-9

 3009, 3012

 02-564–3010

3.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศนูย์ล�าปาง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศนูย์พทัยา

L A M P A N G
O F F I C E
C O N T A C T S

P A T T A Y A
O F F I C E
C O N T A C T S

2.1.

3. 4.

1. 2.

3.

คณะนิติศาสตร์
ศูนย์ล�าปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการมธ.ศูนย์
ล�าปาง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ศูนย์ล�าปาง

สถานีต�ารวจภูธรห้างฉัตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา โรงพยาบาลบางละมุง

สภ.บางละมุง

เบอร์ตรง   05-426-8705

โทรสาร   05-424-8701

เบอร์ตรง   05-426-8701-2

เบอร์ภายใน   84-5343

โทรสาร   05-426-8701-2

   02-696-5738

เบอร์ตรง   03-825-9050-5

เบอร์ภายใน   83-6040

โทรสาร   05-426-8701-2

   

เบอร์ตรง   0-3842-9244

เบอร์ตรง   0-3822-1800-1

เบอร์ตรง   05-426-8-703 กด 3

โทรสาร   05-426-8703 กด 5300

เบอร์ตรง   05-426-9-279
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THAMMASAT UNIVERSITY

PEOPLE AND SUSTAINABILITY

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของ

ประเทศไทยที่ เป็นสมาชิกของ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

นานาชาติ (International 

Sustainable Campus 

Network) ท�าให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ขยาย

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายจาก

เรื่องสิ่งแวดล้อม ไปสู่ทิศทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม

แนวทางเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development 

Goals) ซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงเรื่อง

สิ่งแวดล้อม แต่ต้องค�านึงถึง

คน ชุมชนและสังคม ผ่านการ

เรียนการสอน การวิจัย 

กิจกรรมนักศึกษา และ การใช้

ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

 โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้

ด�าเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) ในหลาย

ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 

Campus) ที่มีก�าลังผลิตใหญ่

เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ซึ่ง

หนึ่งปีผ่านมาลดค่าไฟฟ้าได้

ถึง 20 ล้านบาท หรือ การ

เดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม รถสาธารณะ

ส�าหรับเดินทางใน

มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็น 

ZERO CARBON ทั้งรถ 

NGV รถ Solar bus และ 

SolaRyde รถมอเตอร์ไซค์

รับจ้างขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

แห่งแรกของประเทศไทย มี

ทางจักรยานที่ร่มรื่นและยาว

ที่สุดในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อ

เอื้อให้ทุกคนในธรรมศาสตร์

ได้เดินทางด้วยจักยาน และที่

ส�าคัญ เรามีจักรยานส�าหรับ

ยืมใช้อยู่ในระบบถึง 4,000 

คัน ซึ่งเป็นจ�านวนที่มากที่สุด

ในประเทศไทย 



 

“ท่ีผ ่านมา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้ไฟฟ้า
ปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย เฉล่ีย
เ ท ่ า กั บ วั น ล ะ ป ร ะ ม า ณ 
190,000หน่วย ดังนั้น โครงการ
ดังกล่าว จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้
เฉลี่ยวันละ 75,000 หน่วย ซึ่งถือ
เป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและสามารถผลติไฟฟ้าใช้เอง
ภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 30-40 
เปอร์เซ็นต์”ผศ.ดร. ปริญญา 
กล่าว

รศ.เกศนิ ีวิฑรูชาต ิรองอธิการบดี
ฝ ่ายวางแผน และบริหารศูนย์
รงัสิต มธ. กล่าวว่า นอกจากการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟท่ีศูนย์รังสิตแล้ว 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผน
งานเตรียมขยายพื้นที่การติดต้ัง
หลังคาโซลาร์ ไปยังศูนย์ต ่างๆ 
ทั้งหมด ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์
พัทยา และศูนย์ล�าปาง ตามล�าดับ 
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านพลังงานและความย่ังยนื ผ่าน
หลักสูตรการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อน�าไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงระดับประเทศต่อไป

“มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มุง่มัน่
สู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ
สังคมไทยปลูกฝังจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์ต ่อบุคลากรและ
นักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความ

เป ็นธรรม การมี จิต
สาธารณะ และการมีความ
รั บผิ ด ชอบต ่ อสั ง คม 
ควบคู ่ ไปกับการสร ้ าง
บั ณ ฑิ ต ยุ ค ใ ห ม ่ ใ ห ้ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ผู ้ น� า แ ห ่ ง
ศตวรรษที่ 21 สอดรับ
ตามแนวคดิ “มหาวทิยาลยั
ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ...
มหาวทิยาลยัเพือ่ประชาชน
อย่างแท้จริง”

SOLAR

ROOFTOP
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ไมมี่  “รับน้องใหม”่ 

มีแต ่“รับเพื่อนใหม่”
ถกู “รับน้อง” ละเมิดสทิธิหรือไมเ่คารพหลกัความเสมอภาค

แจ้ง Hotline กองกิจการนกัศกึษา 02-564-2923 (เวลาราชการ) และ 
089-523-9664

ออกแบบปก

ศิลปกรรมและจัดรูปเล่ม

คณะจดัท�ำคู่มือนักศกึษำคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์

และกำรผังเมือง 

ศริิศกัดิ์ อาภาศริิกลุ

อารียา นาหมีด

กรินรัตน์ ศริินาม

วนันิวตั ิอินทรเทศ

ปิยะรัตน์ วาสนา

อารียา นาหมีด

กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุลู

ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร

ผศ.สรรพจน์ มาพบสขุ

คเณศ สตัตานสุรณ์

ภาณวุฒัน์ โคตรโนนกอก
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