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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสรางสรรค มีลักษณะพหุวิทยาการ ซึ่งสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบไดตามความสนใจและความถนัดในกลุมวิชาหนึ่งในสามกลุมวิชา
กลาวคือ กลุมวิชาการพัฒนาชุมชนรวมสมัย กลุมวิชาการพัฒนาองคกรและธุรกิจเพื่อสังคม และกลุมวิชาการ
จัดการงานอาสาสมัคร ซึ่งตอยอดจากการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบังคับตางๆ เพื่อใหนักศึกษา มีทิศทางที่
ชัดเจนมากขึ้นในการศึกษาเลาเรียน อีกทั้ ง ยังเอื้ อตอการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนคณะตางๆ และการ
บริการวิชาการตอสังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรนี้ เนนการสรางบัณฑิตใหเปนนักพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม สํานึกสาธารณะ
จิตกุศล และจิตอาสาพัฒนาสวนรวม และนักพัฒนาสรางสรรคชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ไปพรอมๆกัน รูปแบบ
การเรี ย นรู เ น น การปฏิ บั ติจั ด การในสถานการณของชีวิต จริงที่ ห ลากหลาย การทํางานพัฒ นาบูร ณาการและ
สรางสรรคจริงผสมผสานกับการฟงบรรยายในชั้นเรียน เพื่อใหบัณฑิตรูจริง ทําได และเปนผูที่ “คิดสรางสรรค
บูรณาการนอกกรอบ รับผิดชอบตอสวนรวม มีสวนรวมอาสาสมัคร รักษสันติประชาธรรม”
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ จ ะเป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจในวิ ธี ก ารทํ างานพั ฒ นาเชิ ง
สร างสรรค สามารถคิ ด วิ เ คราะห ประมวล สังเคราะหและสรางสรรคแนวคิดและวิธี การพั ฒนาที่เหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงในฐานวัฒนธรรมของการมีชีวิตอยูรวมกัน มีทักษะความเปนผูนําในการแสวงหา
ความรู มี โ ลกทั ศ น แบบองค ร วมรอบด า น และสรางความรู ดว ยการวิจัย และพัฒ นาบูร ณาการเชิง สรางสรรค
(Creative Integrative Research and Development : CIR&D) นอกจากนั้นเปนผูนําในงานอาสาสมัคร
(Volunteer Leadership) และสรางนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Innovation for
Social Change) และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสรางสรรค บูรณาการนอกกรอบ รับผิดชอบตอสวนรวม มี
สวนรวมอาสาสมัคร และรักษสันติประชาธรรม ผานการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน

ดังนี้

เปดรับสมัครสอบตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2560 โดยแบงเปน
การสมัครทางอินเทอรเน็ต
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2560 (ภายใน 31 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอน

- กรอกใบสมัครที่ www.psds.tu.ac.th
- โอนเงินจํานวน 400 บาท เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ชื่อ
บัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตรฯ (หลักสูตรปริญญาตรี) เลขที่บัญชี 984-1-82426-4 (สามารถโอนเงินและสงหลักฐาน
การชําระเงินไดถึงวันที่ 3 เมษายน 2560)

- สงหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชําระเงินคาสมัครมาที่ อีเมล CD.PSDS@gmail.com (ระบุหัว
เรื่องเปน หลักฐานการสมัคร-ชื่อผูสมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชําระเงินคา
สมัครมาที่หมายเลข 02-5644440 – 49 ตอ 1046
การสมัครสอบดวยตนเอง
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
- กรอกใบสมั ครพร อมนํ า หลั กฐานการสมัค รมายื่น ที่ หองโครงการปริญ ญาตรี อาคารศู น ยฝก อบรม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- ชําระคาสมัครสอบ 400 บาท
หลักฐานการสมัคร
1) สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง
2) สําเนาใบระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรืออาชีวศึกษา
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร จํานวน 1 ชุด
วิธีการคัดเลือก
หลักสูตรจะคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาโดยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสรางสรรค
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-5644440-79 ตอ 1044 หรือ 091-7304964
อีเมล:
CD.PSDS@gmail.com
Facebook: Creative Development - การพัฒนาเชิงสรางสรรค
วัน เดือน ป
กิจกรรม
สถานทีแ่ ละรายละเอียด
1 ก.พ. – 31 มี.ค. รับสมัครสอบ
ดาวนโหลดใบสมัคร หรือสมัครออนไลนไดที่
2560
- สมัครออนไลน
www.psds.tu.ac.th
- สมัครดวยตนเอง
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
20 เม.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สอบ
ประกาศที่ www.psds.tu.ac.th
ขอเขียน
30 เม.ย. 2560 สอบขอเขียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
29 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สอบ
ประกาศที่ www.psds.tu.ac.th
สัมภาษณ
4 มิ.ย. 2560 สอบสัมภาษณ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
9 มิ.ย. 2560 ประกาศผลสอบสัมภาษณ
ประกาศที่ www.psds.tu.ac.th
15 มิ.ย. 2560 ยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา (รอบตัวจริง) วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
20 มิ.ย. 2560 ยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา (รอบตัว
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
สํารอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
28 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์เขาศึกษา ประกาศที่ www.psds.tu.ac.th

