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เมืองธรรมศาสตร ์ เมืองมหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู ้ 

################################################# 

  บนพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต กว่า 1,757 ไร่ และพื้นท่ีใช้สอยรวม

ทัง้หมด 1,143,853 ตารางเมตร กล่าวได้ว่า วนัน้ีธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิตได้กลายเป็นแม่แบบของ

การพฒันาวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศภายใต้นโยบาย “Sustainable Campus” หรือ 

“มหาวิทยาลยัสีเขียว-ยัง่ยืน” และมีความพร้อมต่อการรองรบันักศึกษากว่า 30,000 คนต่อปี ด้วย

หอสมดุขนาดใหญ่สามแห่งท่ีมีรายการค้นคว้ากว่า 200,000 ช้ิน หอพกัในของนักศึกษากว่า 7,000 ยู

นิต ห้องบรรยายเรียนรวม พร้อมอุปกรณ์ครบครนั กว่า 1,000 ห้อง สนามกีฬาหลกักลางแจ้ง

มาตรฐานเอเชียนเกมส ์อาคารสระว่ายน ้า อาคารยิมเนเซียม 3 หลงั จคุนได้กว่า 9,000 คน หน้าผา

จ าลองท่ีสงูท่ีสดุในประเทศ ศนูยป์ระชุมระดบัชาติ 2 แห่ง โรงภาพยนต์ 1 แห่ง ร้านค้าจ านวนมากทัง้

ในและนอกมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าในก ากับมหาลัย อีก 2 แห่ง  โรงอาหาร 5 แห่ง 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 3 แห่ง โรงพยาบาลขนาด 600 เตียง ศูนย์การเรียนรู้อนัทันสมยั ตึก

กิจกรรมนักศึกษา และชุมนุม ชมรม กว่า 150 กลุ่ม ระบบขนส่งมวลชนท่ีรวดเรว็ สะดวกสบายต่อ

การเดินทาง และชุมชนรอบๆ ซ่ึงปลอดภยั   

ทัง้หมดน้ีท าให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต กลายเป็น “เมืองธรรมศาสตร”์  เมือง

มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้และมีความพร้อมเพ่ือรอต้อนรบันักศึกษารุ่นใหม่ๆ เข้ามาใช้

ชีวิตและเรียนรู ้

1.  “Sustainable Campus” หรือ “มหาวิทยาลยัสีเขียว-ยัง่ยืน” 
 

มธ.รงัสติมุ่งสรา้งชุมชนการเดินและใช้จกัรยาน (Pedestrian-Bike Friendly) โดยสนับสนุนใหน้ักศกึษา

ใชจ้กัรยานเป็นหลกัในการเดนิทางภายในมหาวทิยาลยั และมกีารจดัท าทางจกัรยาน (Bicycle Lane) เชื่อม

ตกึ/อาคารเรยีนต่างๆ ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั ส าหรบัการจดัการขยะ ซึง่นับเป็นภาระของชุมชนขนาดใหญ่ ศูนย์

รงัสติไดร้ณรงคเ์รื่องการแยกขยะผ่านศนูยส์าธิต RRR (reduce/reuse/recycle) และธนาคารขยะ เพื่อให้

ศูนยร์งัสติมขียะเป็นศูนย ์หรอื Zero Waste คอืมกีารน ากลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ส่วนทีเ่ป็นขยะอนิทรยีท์ัง้จากเศษอาหาร หรอืเศษใบไมก้ิง่ไม ้จะน ามาท าเป็นปุ๋ ยอนิทรยีเ์พื่อใชบ้ ารุงต้นไมใ้น

มหาวทิยาลยั และขยะอนิทรยีอ์กีส่วนหน่ึงจะน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิชวีมวลส าหรบัโรงไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1 

กโิลวตัต์ ซึง่จะไดน้ าไฟฟ้ามาใชก้บับ่อบ าบดัน ้าเสียของมหาวิทยาลยั โรงไฟฟ้าต้นแบบน้ียงัใชเ้ป็นศูนย์

เรยีนรูส้ าหรบัชุมชนโดยรอบดว้ย 

 

2. หอสมดุสมดุขนาดใหญ่สามแห่งท่ีมีรายการค้นคว้ากว่า 200,000 ช้ิน  
 

แห่งแรก หอสมดุป๋วย อ้ึงภากรณ์ มพีืน้ทีใ่ชส้อย 18,669 ตารางเมตร โดยช่วงสอบเปิดใหบ้รกิารถงึ 24.00 

ภายในมบีรกิารยมื-คนื หนงัสอืทุกประเภท ทัง้ต ารา วทิยานิพนธ ์หนงัสอืหายาก นวนิยาย นิตยสาร วารสาร 

หนังสอืพมิพ ์อกีทัง้ยงัมบีรกิารคอมพวิเตอร ์พรอ้มอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง ปริน้ทเ์อกสารฟรีไวค้อยบรกิาร 

พรอ้มตดิตัง้เครอืขา่ยไรส้ายตามโครงการ Wireless Campus 

ทัง้ยงัมหีอ้งมลัตมิเีดยี ใหบ้รกิารชมภาพยนตร/์โทรทศัน์ ภายในมหีอ้งประชุมย่อย/หอ้งคน้ควา้เฉพาะ (Study 

Room) หลายสบิหอ้งคอยใหบ้รกิารส าหรบัประชุมกลุ่ม ตวิหนังสอื ปจัจุบนัมทีีน่ัง่อ่านหนังสอืมากกว่า 1,500 

ทีน่ัง่ ทีน่ัง่อ่านเฉพาะบุคคล 75 ที ่พรอ้มหอ้งกจิกรรมความจุ 120 ทีน่ัง่ส าหรบัการแสดง ฉายภาพยนตร ์ฟงั

ดนตร ีทัง้นี้ยงัมหีอ้งนิทรรศการป๋วย อึง่ภากรณ์เปิดใหน้กัศกึษาเยีย่มชมอกีดว้ย  

ปจัจบุนันี้ยงัมรีา้น True coffee shop และอนิทนิล มาเปิดใหบ้รกิารกาแฟ และอาหารว่างในหอสมดุป๋วยฯ 
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แห่งทีส่อง ห้องสมุดนงเยาว ์ชยัเสรี (อาคารปิยชาติ) เปิดบรกิารวนัจนัทร์-เสาร ์ ปิดวนัอาทติย ์ โดยมี

รปูแบบและการใหบ้รกิารเหมอืนหอสมุดป๋วยทุกอย่าง แต่ส าหรบัหนังสอื เน้นหนักไปทางสายวทิยาศาสตร ์

และสุขศาสตร ์

แห่งทีส่าม หอสมดุรงัสิต เป็นสถานทีเ่กบ็หนงัสอืหายาก หนงัสอืเก่าหลายหมืน่รายการ  

ทัง้นี้หอสมุดทุกแห่งมบีรกิารยมืขา้มหอ้งสมุดเชื่อมโยงกนัถงึ 11 แห่ง คอื หอสมุดปรดี ีพนมยงค์ หอ้งสมุด

สญัญา ธรรมศกัดิ ์(คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั (คณะพาณิชย์ฯ) ห้อง

สมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร)์ หอ้งสมุดศาสตราจารยด์เิรก ชยันาม (คณะรฐัศาสตร)์ หอ้งสมุด

คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์หอ้งสมุดศูนยร์งัสติหอ้งสมุดนงเยาว ์ชยัเสร ี

(อาคารปิยชาต)ิ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยพ์ทัยาหอ้งสมดุบุญช ูตรทีอง (ศูนยล์ าปาง) 

3. อนุสาวรีย ์สามบรูพาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เพื่อนใหม่สามารถเยีย่มชมอนุสาวรยีส์ามบูรพาจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ด้ที่ศูนยร์งัสติ เริม่ต้น
จากอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ บรเิวณหน้าตึก SC, อนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ บรเิวณ
หน้ายมิ 2, อนุสาวรีย์ ศ.ดร.สญัญา ธรรมศกัด์ิ บรเิวณลานกว้างตึก SC ด้านหน้าอาคารนิติศาสตร ์
เชื่อมต่อกบัอาคารพาณชิศาสตรแ์ละการบญัช ี

 

4. หอพกัในของนักศึกษากว่า 7,000 ยนิูต รองรบันักศึกษามากกว่า 10,000 คน 
 

มใีหเ้ลอืกหลากหลาย เช่น หอพกัเอเช่ียนเกมส์ Zone B, C, E โดยเป็นหอ้งพกัแบบ 2 หอ้งนอน 4 เตยีง 

พกั 4 คน ขนาดพืน้ที ่70 ตรม. และหอ้งพกัเดีย่ว พกัได ้2 คน ขนาดพืน้ที ่35 ตรม.ภายในหอ้งประกอบดว้ย 

http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/30-branch-pridi
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/26-branch-sanya
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/26-branch-sanya
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/27-branch-mass
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/29-branch-pueyt
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/29-branch-pueyt
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/311-nredirek3
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/31-branch-journal
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/31-branch-journal
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/33-branch-pueyr
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/33-branch-pueyr
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/34-branch-med
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/34-branch-med
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/36-branch-pataya
http://203.131.219.245/tulib/index.php/library-branches/73-librarybranch/36-branch-pataya
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เตยีงนอน โต๊ะหวัเตยีง โต๊ะเขยีนหนังสอื เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าน ้าอุ่น เครื่องตรวจจบั

ควนัไฟ สญัญาณโทรศพัทส์ายตรง ADSL ในราคาพเิศษ สญัญาณจานดาวเทยีม 64 ช่อง ราวตากผา้ ลาน

ซกัลา้ง แยกเฉพาะเป็นสดัส่วน โซฟารบัแขกและ โต๊ะรบัประทานอาหาร 4 ทีน่ัง่ในหอ้งโถง พรอ้มสิง่อ านวย

ความสะดวกภายนอกห้องพกั เช่น ตู้เยน็ โทรทศัน์ ไมโครเวฟ เครื่องท าน ้าร้อน-น ้าเยน็ เครื่องกรองน ้า 

เครือ่งซกัผา้หยอดเหรยีญ ฟรอีนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้าย ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ลฟิตโ์ดยสาร 
 

หอพกั TU-DOME โดยนกัศกึษาสามารถเขา้-ออก หอพกัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยความปลอดภยัผ่านระบบ 

Access Control โดยใช ้Key Card สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบครนัเหมอืนหอพกัในทุกประการ 

นักศึกษาที่พกัอาศยัในหอพกัทียูโดม สามารถเดินทางไปมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติได้อย่าง

สะดวก โดยเดนิขา้มสะพานลอยไปต่อรถบรกิาร NGV ทีบ่รกิารฟร ีซึง่วิง่อยู่ในตวัมหาลยัและนัง่ไปถงึคณะ

ต่างๆ ในเวลาค ่าทีร่ถ NGV เริม่น้อย นกัศกึษากย็งัสามารถนัง่รถสองแถวทีม่คี่าบรกิารเพยีง 4 บาท 
 

ยงัมหีอพกัในให้เลือกอีกหลายแบบ เช่น หอพกัคู่โดม หอพกัเคียงโดม หอพกัโรงพยาบาล เป็นต้น 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติถูกยกย่องว่า “มหีอพกัในจ านวนมากทีสุ่ดในประเทศถงึ 7,000 ยนูิต” 

นอกจากนี้ทางมหาวทิยาลยัยงัใหก้ารบรกิารดว้ยระบบ One Stop Service อาท ิการยา้ยหอ้งพกั สบัเปลีย่น

หอ้งพกั การแจง้ซ่อม พรอ้มทัง้ไดร้บัการยกย่องเรื่องงานรกัษาความปลอดภยั งานรกัษาความสะอาด งาน

ระบบวศิวกรรม และภมูทิศัน์ 
 

ขณะทีร่อบขา้งหอพกัยงัพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น โรงอาหารทวิสน อาคาร Inter Zone 

ร้านค้า ร้านหนังสอื ร้าน 7/11 (3 แห่งรอบๆ หอพกั) ร้านรบัซ่อมคอมพวิเตอร์ ร้านซกัอบรดี ในราคา

สวสัดกิาร จ านวน 6 รา้น และตดิตัง้เครื่องซกัผา้หยอดเหรยีญทุกอาคาร อาคารละ 3-4 เครื่อง ตู้เครื่องดื่ม

หยอดเหรยีญใตห้อพกัทุกแห่ง ตลาดนดั สวนสาธารณะไวส้ าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ 

 

5. ห้องบรรยายเรียนรวม พร้อมอปุกรณ์ครบครนั กว่า 1,000 ห้อง  
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ มหีอ้งเรยีนขนาดความจุสูงสุด 3,000 ทีน่ัง่ พรอ้มหอ้งเรยีนขนาดต่างๆ 

รวมแลว้กว่า 1,000 หอ้ง โดยทุกหอ้งมอุีปกรณ์ส าหรบัจดัการเรยีนการสอนครบครนั นักศกึษาปีหนึ่งซึง่เขา้

มาใหม่มกัถูกจดัตารางให้เรยีนวชิาพื้นฐานร่วมกบัเพื่อนใหม่จากทุกคณะ วชิาเหล่านี้ถูกก าหนดให้เรยีนที ่

อาคารเรยีนรวม หรอืทีเ่รยีกตดิหูกนัว่า “ตึก SC” ภายในนัน้ม ีรา้นคา้ รา้น7/11 หอ้งคอมพวิเตอรห์ลายรอ้ย

เครือ่ง พรอ้มบรกิาร Print ฟร ีรา้นถ่ายเอกสาร หอ้งพยาบาล ไวค้อยบรกิาร 
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อกีอาคารทีจ่ดัว่า สวยงามกวา้งขวาง คอื อาคารบรรยายเรียนรวม 4 (บร.4) ซึง่จุคนไดห้ลายพนัคน ถูกใช้

เรยีนในวชิา TU130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

6. ศนูยบ์ริการกีฬามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศูนยบ์รกิารฯ เปิดใหบ้รกิาร สนามกฬีาซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

สนามฟตุบอล (สนามธรรมศาสตร ์รงัสิต) มาตรฐานเอเชยีนเกมส ์พรอ้มส าหรบัจดัการแข่งขนักฬีาแบบ

ครบวงจร ดว้ยลู่วิง่ยางสงัเคราะห ์จ านวน 9 ช่องวิง่ ส าหรบัเล่นและแข่งฟุตบอล กรฑีา และกฬีากลางแจง้

อื่นๆ พรอ้มไฟฟ้าส่องสว่างระดบัมาตรฐาน ดว้ยความจุผูช้ม 25,000 ทีน่ัง่พรอ้มอฒัจรรยร์อบสนาม ปจัจุบนั

ถูกใช้เป็นสนามแข่งขนัฟุตบอลอาชพี ซึ่งนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้รบัสิทธิด์ูฟรทุีกนัดการแข่งขนั ขณะที่

ดา้นหน้าของสนาม บรเิวณลานพญานาค ยงัมกีารจดักฬีาแอโรบคิทุกวนั 
 

มินิสเตเด้ียม (สนามหอพกัเอเช่ียนเกมส์) สนามกฬีากลางแจง้ระดบัมาตรฐานพรอ้มลู่วิง่ยางสงัเคราะห์

จ านวน 8 ช่องวิง่ หรอืท าการแข่งขนัทัง้ฟุตบอล กรฑีา หรอืกฬีากลางแจง้อื่นๆ กส็ะดวกสบายดว้ยอฒัจรรย์

ที่พรอ้มรองรบัผู้ชมกว่า 1,500 คน ทุกเยน็สนามหอพกัเอเชี่ยนเกมส์จะเต็มไปด้วยนักศกึษาที่แวะมาออก

ก าลงักาย ซอ้มเชยีร ์เตะบอล และท ากจิกรรมต่างๆ 
 

อาคารยิมเนเซียม 4  โรงยมิเนเซยีมขนาดใหญ่ พรอ้มเครื่องปรบัอากาศเยน็ฉ ่า มสีนามแบดมนิตนั จ านวน 

10 สนาม และมอีฒัจนัทรร์องรบัไดป้ระมาณ 3,000 คน, อาคารยิมเนเซียม 5 บนพืน้ที ่2,000 ตารางเมตร 

พรอ้มปรบัเป็นสนามวอลเลยบ์อล 2 สนาม สนามเทเบลิเทนนิส 10 โต๊ะ และมอีฒัจนัทรน์ัง่ชม รองรบัได้

ประมาณ 3,000 คน, อาคารยิมเนเซียม 6 บนพืน้ที ่1,400 ตารางเมตร ตามปกตทิัว่ไปจะปรบัเป็นสนาม
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ฟุตซอล สนามเซปคัตะกรอ้ และมอีฒัจนัทรน์ัง่ชม รองรบัไดป้ระมาณ 4,000 คน, อาคารยิมเนเซียม 7 บน

พืน้ที ่2,200 ตารางเมตร สามารถเล่น และแขง่ขนักฬีาไดห้ลากหลายชนิดในเวลาเดยีวกนั เช่น บาสเกต็บอล 

วอลเลยบ์อล แบดมนิตนั เทเบลิเทนนิส ฟุตบอลในร่ม และมอีฒัจนัทรน์ัง่ชม รองรบัไดป้ระมาณ 500-1,000 

คน บรเิวณรอบๆ ยมิเนเซยีม 7 ยงัมสีนามเปตอง และสนามมวยขนาดใหญ่ 
 

TU@Fitness Fit Firm Fun Fitness มาตรฐานดว้ยอุปกรณ์การออกก าลงักายทัง้ ลู่ว ิง่ไฟฟ้า เครื่องซทิอพั 

จกัรยานไฟฟ้า ทัง้ในแบบนัง่ป ัน่หรอืเอนป ัน่ โฮมยมิ มา้บารเ์บลใหคุ้ณเลอืกกระชบัไดเ้ฉพาะส่วน พรอ้มกบั

ฝึกสอนกฬีาโยคะ 
 

สนามเทนนิส TUSPORTS ดว้ยสนามเทนนิสในแบบฮารท์คอรด์ (Hard Court) จ านวน 9 สนาม สามารถ

เล่นและแข่งขนัไดท้ัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื มสีถานทีเ่ฉพาะส าหรบัฝึกหดัต ี(Knock Board) ส าหรบั

สนามกลาง (Center Court) จะมอีฒัจนัทรร์องรบัผูช้มได ้ประมาณ 500 คน 
 

TUSPORTS AQUTIC รองรบัทุกกจิกรรมกฬีาทางน ้า ดว้ยสระว่ายน ้ามาตรฐานต่างๆ ในร่มทีพ่รอ้มบรกิาร 

ทุกสระมรีะบบปรบัอุณหภูมขิองน ้าได ้มสีกอรบ์อรด์ขนาดใหญ่พรอ้มระบบจบัเวลา ใชส้ าหรบัแข่งขนัว่ายน ้า 

โปโลน ้า ระบ าใตน้ ้า อฒัจนัทรร์องรบัผูช้มไดป้ระมาณ 4,600 คน  
 

กีฬาปีนผา ด้วยหน้าผาจ าลองท่ีสงูท่ีสดุในประเทศ ปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร-์ศุกร ์ตัง้แต่ 16.00-20.30 โดย

ทีค่่าบรกิารจะรวมค่าเช่าอุปกรณ์ในกฬีาปีนหน้าผาแลว้ ทัง้รองเท้า, Harness, เชอืก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่

ครอบคลุมส าหรบันกัศกึษาธรรมศาสตร ์คดิค่าบรกิาร 20 บาท/คน/วนั ส าหรบับุคคลทัว่ไปคดิค่าบรกิาร 100 

บาท/คน/วนั (เสยีค่าบรกิารรอบเดยีว จะปีนกีร่อบกไ็ด)้ 
 

ทัง้หมดน้ี “ท ำให้คุณ พบกบัควำมสมบูรณ์แบบของศูนย์กีฬำครบวงจร” ท่ีถือว่า ใหญ่ท่ีสุด และ

พร้อมท่ีสุดในประเทศไทย มาตรฐานเอเชียนเกมส์ กบัทุกบริการด้านกีฬาพร้อมเปิดให้บริการ

ส าหรบัหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ไป 

 

7. ศนูยป์ระชุมระดบัชาติ 3 แห่ง 

แห่งแรกคอื Thammasat Conventional Park (TUC park) หรือ ศนูยป์ระชุมธรรมศาสตรร์งัสิต โดย

ตัง้อยูบ่นเนื้อทีก่ว่า 120 ไร่ในบรเิวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์ูนยร์งัสติตดิถนนพหลโยธนิ พรัง่พรอ้มดว้ย

ความเขยีวขจขีองสภาพแวดลอ้มทีร่ายรอบดว้ยแนวคดิของ “คอนเวนชัน่ปารค์” สามารถรองรบังานต่าง เช่น 
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บรกิารจดัเลีย้งนอกสถานที ่คอนเสริต์ งานแต่งงาน จดังานประชุมสมัมนา จดันิทรรศการ งานกฬีา ปจัจุบนั 

TUC park มคีวามพรอ้มต่อการเป็นศูนยก์ลางของการสอบทุกประเภท 

 

 

 

 

 

 

ดา้นหน้าของหอประชุมแห่งนี้ยงัมแีผงตวัอกัษรขนาดใหญ่เรยีงรายต่อกนั ซึง่ไดร้บัความนิยมจากนักศกึษาที่

เพิง่เรยีนจบ ไปเขา้ควิถ่ายภาพ และเป็นจดุส าคญัของมหาวทิยาลยัทีใ่ครๆ ตอ้งไปถ่ายภาพเมือ่มาถงึ 

แห่งทีส่องคอื TU Park สวนสวยบนพืน้ทีก่ว่า 20 ไร่ ถูกจดัเป็นเวทกีลางแจง้ส าหรบัการจดังานทุกประเภท 

นบัตัง้แต่การจดังานสงัสรรคแ์ละนิทรรศการกลางแจง้ การแข่งขนักฬีา วอลค์แรลลี ่งานววิาห ์รวมถงึการจดั

คอนเสริ์ต การเปิดตวัสนิค้า พร้อมหมู่อาคารรมิสระน ้าที่มทีางเดินเชื่อมตลอดถึงกนัรองรบัการจดัการ

มหกรรมอาหาร และสนิคา้ชัน้น า 
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8. โรงภาพยนตรว์ารสารศาสตร ์JC CINEMA 

โรงภาพยนตรด์งักล่าวเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นการบรหิารจดัการของคณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน  

JC CINEMA ฉายหนงัฟรทีุกวนัพุธ โดยมากมกัเป็นหนังนอกกระแส และหนังใหม่ทดลองฉาย เพื่อรวบรวม

ค าวจิารณ์ไปปรบัปรงุแกไ้ข ก่อนน าไปฉายจรงิในโรงภาพยนตรต์ามหา้งต่างๆ 

 

9. หอพระพทุธธรรมทิฐิศาสดา มธ. ศนูยร์งัสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป็นกลุ่มอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรค์รบรอบการสถาปนาปีที ่50 ปจัจบุนัเปิด

ใหน้กัศกึษา บุคลากรของธรรมศาสตร ์รวมถงึประชาชนในชุมชนใกลเ้คยีง เขา้ร่วมท าบุญสวดมนต์ ทัง้ในวนั

พระ รวมถงึเปิดใหเ้วยีนเทยีนในเทศกาลส าคญัต่างๆ ทางศาสนา 

 

10. ห้างสรรพสินค้าในก ากบัมหาลยั อีก 2 แห่ง 

แห่งแรกคอื TU DOME โดยภายในมรีา้นอาหารชัน้น า อาท ิMK, YAYOI, KFC, S&P, AMAZON ตลอดจน

รา้นคา้ต่างๆ อาท ิWATSON, 7-11, รา้นอนิเทอรเ์น็ต, รา้นขายหนังสอื, รา้ยเสือ้ผ้า, รา้นโทรศพัท์มอืถอื, 

รา้นท าผม, รา้นซกัรดี และไปรษณยี ์
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แห่งทีส่อง คอื อาคารอินเตอรโ์ซน ภายในประกอบไปดว้ย หอ้งเธยีรเ์ตอร ์ความจุ 320 ทีน่ัง่ หอ้งอบรม

สมัมนา ความจุ 60-120 คน สถานทีจ่ดังานเลีย้งสงัสรรคอ์าคารยมิเนเซีย่มอนิเตอรโ์ซน ความจุ 3,000 ทีน่ัง่ 

และลานกจิกรรมอเนกประสงค ์ส าหรบัจดักจิกรรมกลางแจง้ ตกค ่าจะมกีารจดัตลาดนัดอนิเตอรโ์ซน เพื่อให้

ผูพ้กัอาศยัไดจ้บัจา่ยของกนิของใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 
รอบๆ อาคารอนิเตอรโ์ซนเพยีบพรอ้มดว้ยศูนยบ์รกิาร และรา้นคา้หลายประเภท อาท ิสระว่ายน ้า ธนาคาร

กรงุเทพ ATM กรงุไทย กรงุเทพ รา้นอาหาร รา้นท าผม นวดแผนไทย รา้นขายหนังสอืรา้นเช่าหนังสอื TOT 

รา้นถ่ายรปู รา้นถ่ายเอกสาร รา้นแว่นตา รา้นคอมพวิเตอร ์รา้น 7–eleven รวมถงึสระว่ายน ้าขนาดมาตรฐาน 

 

11. โรงอาหาร 5 แห่ง 
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ในศูนยร์งัสติมโีรงอาหารกว่า 5 แห่ง อาท ิโรงอาหารกลาง บรเิวณ บร.1, โรงอาหาร SC, โรงอาหารในกลุ่ม

อาคารสุขศาสตร,์ โรงอาหารในโรงพยายาลมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ โรงอาหารบรเิวณ บร.4 ฯลฯ โดยที่

อาหารถอืไดว้่า สะอาด มคีุณภาพ ราคายอ่มเยา พรอ้มปรมิาณทีเ่หมาะสม 

 

12. สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 3 แห่ง  
 

แห่งแรก คอื บริเวณสะพานดาว ตรงขา้มตกึเรยีนคณะแพทยศาสตร ์เป็นสถานที่จดักจิกรรม เช่น “งาน

ลอยกระทง” เพื่อรองรบัชุมชนรอบธรรมศาสตรร์งัสติ มกีารออกรา้น จดัประกวดนางนพมาศ, “งานคอนเสริต์ 

ฟงัเพลงฤดหูนาว” ของคณะแพทยซ์ึง่จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี และมวีงดนตรทุีกแนวทัง้ ป๊อป ร๊อค สกา เรก้เก ้

เวลิดม์วิสกิ และเพลงลกูทุ่งคอยจดัแสดง 

 

 
 

แห่งที่สอง คือ สวนสาธารณะ 80 ธรรมศาสตร์ โดยสวนดงักล่าวมไีฮไลต์คือ ลานประติมากรรม 80 

ธรรมศาสตร ์และมเีส้นทางเดนิให้ออกก าลงักายและพกัผ่อนหย่อนใจ ส าคญัคอื ระบบไฟฟ้าในสวนแห่งน้ี

ทัง้หมดจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลลท์ีถู่กตดิตัง้บรเิวณหลงัคาของทีน่ัง่พกัในสวนสาธารณะ  
 

แห่งที่สาม คือ กระท่อมชาญ่ีปุ่ น พร้อมสวนขนาดใหญ่ ซึ่งซ่อนอยู่ในสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 

(Institute of East Asian Studies) ทีบ่รรยากาศโดยรอบตกแต่งสไตลญ์ี่ปุ่น เพื่อใชจ้ดัการสาธติ “พธิชีงชา

แบบญี่ปุ่น” ในปจัจุบนัจะเปิดใหเ้ฉพาะหน่วยงานต่างๆ ส าหรบัการจดัประชุม อบรม สมัมนา และหอ้งพกั 

ดว้ยความพรอ้มทางดา้นกายภาพทีม่กีารออกแบบภายในอาคาร โดยค านึงถงึประโยชน์การใชส้อยเป็นหลกั 

มโีสตทศันูปกรณ์ และจดุเชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ตไวบ้รกิารอยา่งครบครนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
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13. โรงพยาบาลขนาด 600 เตียง 

 

 
 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ มศีกัยภาพในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลครบทุกสาขา บรกิาร

ผูป้่วยนอกเฉลีย่วนัละประมาณ 1,500 คน และรองรบัผู้ป่วยในได ้439 เตยีง ส าหรบัในอนาคตจะท าการ

ขยายบรกิารผูป้่วยในเป็นขนาด 600 เตยีง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยงัใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล แก่ผูป้่วย

ที่ขาดแคลนทุนทรพัยใ์นแต่ละปีอกีเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัมกีารจดัตัง้ “ศูนย์เลสกิธรรมศาสตร์” ซึ่ง

ไดร้บัการยกยอ่งว่า เป็นศูนยร์กัษาตาอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย 

 

14. ศนูยก์ารเรียนรู้ขนาดใหญ่ และตึกกิจกรรมนักศึกษา  
 

แห่งแรก คอื ศูนยก์ารเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ซึง่เป็นเป็นศูนยบ์รกิารแบบ One stop 

service ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีเ่ปิดใหน้ักศกึษา สามารถเขา้รบัค าแนะน าจากเจา้หน้าที่แนะแนว มี

หอ้งใหค้ าปรกึษาเรื่องทุนการศกึษาและปญัหาชวีติ เป็นตกึซึง่รวมเอาทุกกจิกรรมของมหาลยัไว้ ตัง้แต่งาน
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อาสาสมคัร งานบริการหอพัก ขณะที่ชัน้สอง/ชัน้สาม จดัเป็นห้องติวหนังสือ ลานให้ท ากิจกรรม โซน

นิทรรศการ พรอ้มโต๊ะใหอ่้านหนงัสอืจ านวนหลายพนัทีน่ัง่ 

แห่งที่สอง คอื ตึกกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นที่ท าการของ อมธ.,สภานักศึกษา และชุมนุม ชมรม กลุ่ม

กจิกรรมอสิระของนกัศกึษา รวมไปถงึศูนยอ์าสาสมคัร ทัง้ยงัมพีืน้ที่ส่วนกลางบรกิาร เช่น ลานอเนกประสงค์

รองรบัคนไดม้ากกว่า 1,000 คน, หอ้งประชุมใหญ่ ขนาด 80 ทีน่ัง่รองรบักจิกรรมการประชุมสมัมนา เสวนา 

พร้อมระบบวดิโิอคอนเฟอเรนซ์เชื่อม มธ. ทัง้สามศูนย์, ลานซ้อมเต้น, ห้องซ้อมดนตร,ี ห้องประชุมเล็ก

รองรบัได ้60 ทีน่ัง่, หอ้งสมดุนกักจิกรรม ฯลฯ 

15. ชุมนุม ชมรม กว่า 150 กลุ่ม 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ถอืเป็นมหาวทิยาลยัทีร่ณรงคส์่งเสรมิใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมระหว่างเรยีน เพื่อให้

ชวีติในมหาวทิยาลยั 4 ปี ไม่ใช่เพื่อการมาเรยีนแต่อย่างเดยีว แต่คอืการท ากิจกรรมเพื่อประชาชน และ

เรยีนรูช้วีติ โดยมกีลุ่มกิจกรรม ชุมนุม ชมรมให้เลอืกสงักดัมากกว่า 150 กลุ่ม เช่น ชุมนุมขบัรอ้งประสาน

เสยีง (TU Chorus), ชุมนุมกองสนัทนาการ, ชุมนุมดนตรโีฟล์คซอง (TU Folksong), ชุมนุมโขน, ชุมนุม

เชยีรแ์ละแปรอกัษร, ชมรมดนตรไีทย, TU Symphony Orchestra, TU Band, ชุมนุมปาฐกถาและโต้วาท ี

เป็นตน้ ทัง้นี้นกัศกึษาสามารเลอืกเขา้กลุ่มต่างๆ ไดใ้นตอนเริม่เทอม 1 ของแต่ละปี 

16. ระบบขนส่งมวลชนท่ีรวดเรว็ สะดวกสบายต่อการเดินทาง  
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นักศึกษาใหม่ สามารถขึน้รถตู้ตรงสู่ธรรมศาสตร์ รงัสติ ได้ 3 จุดต่อไปนี้ ท่ารถตู้หมอชติ (รถไฟฟ้าใต้ดนิ

สถานีจตุจกัร ขึน้ประตู 4), ท่ารถตู้อนุเสาวรยีช์ยัสมรภูม ิ2 จุด (จุดแรก อยู่ใต้สะพาน BTS ใกลร้า้นก๋วยจับ๊ 

และจดุทีส่อง เยือ้งโรงบาลราชวถิ)ี และท่ารถตูม้ธ.ท่าพระจนัทร ์(อยูต่รงรา้นกาแฟตรงประตูสนามหลวง)    

และรถเมลป์ระจ าทางดงันี้ สาย 29 รงัสติ หวัล าโพง (สงัเกตหน้ารถต้องมป้ีาย ธรรมศาสตรร์งัสติ), สาย 39 

ม.ธรรมศาสตร ์รงัสติ อนุสาวรยี,์ สาย 510 รงัสติ อนุสาวรยี ์(สงัเกตทีห่น้ารถจะตอ้งมป้ีายไปตลาดไท) 

การเดนิทางภายในมหาวทิยาลยั สามารถเดนิทางได้หลายรปูแบบ เช่น รถก๊าซ NGV ซึ่งบรกิารฟรตีลอด

เส้นทาง เส้นทางครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวทิยาลยั, รถสองแถว อตัราค่าบรกิาร 4 บาทตลอดเส้นทาง, 

จกัรยาน สามารถเช่าขบัได้วนัต่อวนั พร้อมส่วนลดเมื่อซื้อจกัรยาน, จกัรยานยนต์บรกิารทุกเส้นทางใน

มหาวทิยาลยั ในราคาเพยีง 10 บาท 

ส่งท้าย “Thammasat Rangsit Campus 2034” 

ในอนาคตรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดงจะน าผูโ้ดยสารมาถงึสถานีปลายทาง ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหลงั ธรรมศาสตร ์

ศูนยร์งัสติด้วยความสะดวกรวดเรว็ ภายใต้นโยบายดงักล่าว ส่งผลให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทบทวน

ตวัเองว่า เมือ่ครบรอบ 100 ปี  มธ. ศูนยร์งัสติจะเปลีย่นโฉมไปอย่างไร เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ทีก่ าลงัมาถงึ 

ผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัเดนิหน้ารงัสรรค์ คดิค้น “ผงัแม่บทมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสติ” โดย

พฒันาพื้นที่ต่างๆ เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบตัง้แต่ ศูนยธ์รรมศาสตร์บรกิาร สวนธรรมศาสตรส์าธารณะ 

ทัง้หมดน้ีเพื่อพลกิรปูโฉม มธ.ศูนยร์งัสติ ใหเ้ป็น “ตน้แบบเมอืงมหาวทิยาลยั” 

 

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


