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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์มี
ควิามเป็็นมากว่ิา 2 ทศวิร์ร์ษ จััดการ์เร์ยีนการ์สอนแบบยดึ
ร์ากฐานป็รั์ชญาการ์ศึกษาข้องธร์ร์มศาสตร์บัณฑิิตได้อยา่ง
มั�นคง และสามาร์ถตอบโจัทย์การ์ก้าวิสู่ควิามเป็็นอนาคต
ข้องธร์ร์มศาสตร์์ซึึ่�งมหาวิิทยาลัยจัะไม่ใช่เพีียงแค่สถาบัน
ที�บ่มเพีาะอนาคตข้องชาติและสร้์างสร์ร์ค์งานวิิชาการ์
เท่านั�น แต่จัะก้าวิสู่การ์สร์้างสังคมอุดมปั็ญญาเพี่�อให้ 
เท่าทันการ์เป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกอยู่เสมอ เร์าจึังสร์้าง 4 
อนาคตที�จัะข้บัเคล่�อนธร์ร์ มศาสตร์ใ์ห้มีควิามก้าวิหน้า แล้วิ
ก้าวิทันการ์เป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลก ซึ่ึ�ง 4 อนาคตนี�ป็ร์ะกอบ
ไป็ด้วิย

 1.Future workforce ค่อการ์สร์า้งกำาลังแร์งงาน
ในอนาคต เร์าต้องการ์การ์บ่มเพีาะบัณฑิิตให้สามาร์ถเข้้า
สู่สังคม พีร์้อมที�จัะป็ร์ับตัวิ และยอมรั์บการ์เป็ลี�ยนแป็ลง
ต่าง ๆ ที�เกิดข้ึ�นได้ในอนาคต

 2.Future workplace ค่อการ์สร์า้งสถานที�ทำางาน
แห่งอนาคต เร์าต้องพีร์้อมร์ับม่อกับการ์เป็ลี�ยนแป็ลงและ
พีัฒนา ทั�งในด้านเทคโนโลยี กร์ะบวินการ์ในการ์ป็ฏิิบัติ
หน้าที� ให้มีควิามร์วิดเร์็วิ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
นโยบายข้องหนว่ิยงานแต่ละหนว่ิยงานนธร์ร์มศาสตร์์

 3.Future campus life ค่อการ์สร์้างชี วิิต
ในมหาวิิทยาลัยแห่งอนาคต ไม่ว่ิาจัะเป็็น คณาจัาร์ย์ 

เจ้ัาหน้าที� หร์อ่นักศึกษา เร์าต้องป็ลกูจิัตสำานึกวิิถีชวิีิตให้มี 
ควิามก้าวิหน้า ทันต่อเหตุการ์ณ์ที�ต่างๆ ที�เกิดข้ึ�นบนโลก 
เพี่�อให้มีควิามสอดคล้องกับสถานที�ทำางานแห่งอนคต 
ร์วิมถึงชวิีิตนอกร์ั�วิมหาวิิทยาลัย

 4.Future Collaboration ค่อการ์สร้์างควิามร์ว่ิมม่อ
แห่งอนาคต การ์สร์้างควิามร์่วิมม่อนั�นเร์าต้องเร์ียนรู์้และ
เข้้าใจัวัิตถุป็ร์ะสงค์อย่างเด่นชัด เพ่ี�อให้ควิามร์่วิมม่อนั�น
เกิดป็ร์ะสทิธภิาพีและป็ร์ะสทิธผิลสงูสดุ และจึังนำาสิ�งที�ได้
จัากควิามร์่วิมม่อมาป็ร์ะยุกต์ใช้ให้เข้้ากับแต่ละหน่วิยงาน
ข้องธร์ร์มศาสตร์์

 การ์ที�อยู่ในโลกใบนี�ได้ต้องพีร์้อมที�จัะเร์ียนรู์ ้
ยอมร์บัการ์เป็ลี�ยนแป็ลงในอนาคต รู้์จัักสร้์างควิามสมัพีนัธ์
พีร์้อมทั�งป็ร์ับตัวิอยู่เสมอ เร์าจึังจัะสามาร์ถ ที�จัะออก
ไป็สู่โลกภายนอกได้อย่างเต็มควิามภาคภูมิ ซึ่ึ�งวิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ได้สร์ร์ค์สร์้าง
อนาคตธร์ร์มศาสตร์ไ์ด้อยา่งเต็มป็ร์ะสทิธภิาพี

ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์เกศินี วิิฑิรู์ชาติ
อธกิาร์บดีมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์
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วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ เกิดข้ึ�นจัากที�มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ต้์องการ์ให้มีการ์ร์่�อฟื้้� นการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน 
ธร์ร์มศาสตร์บั์ณฑิิต ข้ึ�นใหม่ โดยมีลักษณะบูร์ณาการ์องค์
ควิามรู์้สาข้าต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์์ ซึึ่�งอาจัตอบสนอง
ควิามต้องการ์ข้องสังคมไทยสมัยใหม่ และได้ดำาเนินการ์
เร์ยีนการ์สอนมาจันถึงปั็จัจุับนั นับเป็็นเวิลากว่ิา 2 ทศวิร์ร์ษ
ที�วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้ผลิตบัณฑิิตที�พีร์้อมด้วิยควิามรู์ ้
ควิามสามาร์ถสูส่งัคม

 ใ น ข้ ณ ะ เ ดี ย วิ กั น สั ง ค ม ยุ ค ปั็ จั จุั บั น ก็ มี 
การ์เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่างร์วิดเร์็วิ ฉะนั�นแล้วิวิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์จัะต้องไม่ได้มีหน้าที�เพีียงผลิตบัณฑิิตเท่านั�น 
แต่จัะต้อง เป็็นผู้นำาแหง่การ์เป็ลี�ยนผา่นการ์บริ์หาร์องค์กร์
และการ์จััดการ์ศึกษาสู่ควิามเป็็นเลิศทางวิิชาการ์ ภายใต้
แนวิคิด TU – CIS โดยมีคำาจัำากัดควิามดังนี�

สารจากคณบดี

ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธี
คณบดี
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T หร์อ่ (Systematic Transformation) ค่อเป็็น
ผู้นำาการ์เป็ลี�ยนผ่านทั�งร์ะบบ โดยมุ่งเป็ลี�ยน 2 ด้าน ค่อการ์
เป็ลี�ยนผา่นด้านหลักสตูร์ (curricular Transformation) 
ในทกุ ๆ หลักสูตร์นั�นจัะต้องมีควิามทันสมัยและสอดคล้อง
กับสถานการ์ณปั์็จัจุับนั และ การ์เป็ลี�ยนผ่านด้านองค์กร์ 
(Organizational Transformation) ซึ่ึ�งการ์บร์ิหาร์
จััดการ์องค์กร์นั�นจัะต้องมีควิามเท่าทันเทคโนโลยี และ
ป็ร์ับป็รุ์งการ์ทำางานให้มีป็ร์ะสิทธิภาพีเพี่�อให้ตอบสนอง 
ควิามต้องการ์ต่อผู้ร์บับร์กิาร์ทกุภาคสว่ิน

U หร์่อ (Upskilling) ค่อการ์ยกร์ะดับทักษะให้
แก่นักศึกษา วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้เล็งเห็นควิามสำาคัญ
ข้องทักษะที�จัำาเป็็นในศตวิร์ร์ษที� 21 โดยเฉพีาะทักษะด้าน
ดิจิัทัล (Digital Skills) เน่�องจัากในโลกข้องเร์าทุกวัินนี�
ถูกข้ับเคล่�อนด้วิยเทคโนโลยี จึังมีควิามจัำาเป็็นอย่างมาก
ที�จัะสร์้างพี่�นฐานควิามรู์้ ควิามเข้้าใจัในเร่์�องดิจิัทัล และ 
ควิามร์อบรู์ด้้านการ์เงิน (Financial Literacy) ทกุคนทร์าบ
กันดีว่ิา เงินนั�นเป็็นอีกหนึ�งในปั็จัจััยพี่�นฐานในการ์ดำาร์ง
ชีวิิต เพี่�อให้นักศึกษามีควิามตร์ะหนักถึงคุณค่าข้องเงิน 
และบร์หิาร์จััดการ์เงินอยา่งมีคณุภาพี

C หร์่อ (Contribution to Society and the 
Academia) ค่อสร้์างสร์ร์ค์องค์ควิามรู์้เพ่ี�อสังคมและ
วิงวิิชาการ์ ในการ์บริ์การ์วิิชาการ์สู่สังคมนั�น จัะต้อง 
ยกร์ะดับผลงานวิิจััยและหลักสูตร์ที�ผสมผสานควิามรู์เ้ชงิ
สหวิิทยาการ์ และอาศัยควิามเชี�ยวิชาญที�หลากหลายข้อง
คณาจัาร์ย์เป็็นจุัดแข็้งในการ์บร์ิการ์สังคม เพี่�อให้สังคม 
ทุกภาคส่วินไ ด้ร์ับควิามรู์้  ควิามเข้้ า ใจัที� ถู ก ต้อง 
และสามาร์ถนำาไป็ป็ร์ะยุกต์ใช้ในชีวิิตป็ร์ะจัำาวัินได้ 
อยา่งเหมาะสม

I หร์อ่ (Internationalization and Local Com-
munity Network Formation) ค่อการ์เพีิ�มพีนูควิามเป็็น
นานาชาติและสร์้างเคร์่อข้่ายกับชุมชนท้องถิ�น การ์ข้ยาย
เคร์อ่ข้า่ยนั�นนับเป็็นอีกหนทางหนึ�งในการ์ข้ยายองค์ควิาม
รู์้สู่สังคม เพีร์าะเป็็นการ์แลกเป็ลี�ยนควิามรู์้ในด้านทักษะ
วิิชาที�มีควิามหลากหลาย และแตกต่างกัน และนำาทักษะ 
เหล่านั�นมาป็ร์ะยุกต์ ป็ร์บัใช ้และพัีฒนาสงัคมต่อไป็

S หร์อ่ (Stability and Sustainability) ค่อควิาม
มั�นคงและควิามยั�งยน่ บุคลากร์ข้องวิิทยาลัย ฯ นั�นจัะต้อง
มีควิามมั�นคงและยั�งยน่ในการ์ป็ฏิิบติัหน้าที� จึังได้มุง่พีฒันา
ทักษะใน 3 ด้าน ค่อ Smart Office, Quality life และ  
Motivation ร์วิมถึงการ์จััดทุนและสวัิสดิการ์ เพ่ี�อเป็็น
ข้วัิญกำาลังใจัและเพ่ี�อควิามมั�นคงยั�งย่นในการ์ทำางานข้อง
บุคลากร์ ซึ่ึ�งที�ได้กล่าวิมานี�จัะสามาร์ถสร์้างกำาลังใจัและ
เป็็นการ์ป็ลูกจิัตสำานึกในการ์พีัฒนาตนเองเพี่�อการ์ป็ฏิิบัติ
หน้าที�ด้วิย

การ์ที�จัะก้าวิสู่ สั งคมยุคใหม่ได้ นั�นจัะต้องมี 
การ์ป็ร์ับตัวิ เป็ลี�ยนแป็ลง และมีวิิสัยทัศน์ในการ์วิางแผน
และมองการ์ณ์ไกลอยูเ่สมอ ร์วิมทั�งสร์้างควิามสัมพีันธอั์น
ดีต่อสงัคมร์อบข้า้งเพี่�อที�จัะเรี์ยนรู์ถึ้งควิามแตกต่าง เร์าจึัง
จัะสามาร์ถอยูใ่นทกุ ๆ  สงัคมและมคีวิามพีร์อ้มในการ์เข้า้สู่
สงัคมที�มีการ์เป็ลี�ยนแป็ลงได้อยา่งมีควิามสขุ้
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การ์ศึกษาต่อในร์ั�วิมหาวิิทยาลัยนับเป็็นช่วิงเวิลา
แหง่การ์เป็ลี�ยนแป็ลงทั�งด้านการ์เร์ยีนและการ์ดำาเนินชวิีิต 
นักศึกษาทกุคนนบัได้ว่ิาเป็็นบุคคลผู้แข้ง็แกร์ง่ในยุคสมัยที�
มีการ์เป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกและป็ร์ะเทศ การ์แพีร์่ร์ะบาด
ข้องเช่�อไวิรั์ส ทำาให้ทุกอย่างเป็ลี�ยนไป็ การ์ก้าวิผ่านจัาก
การ์เป็็น “นักเรี์ยน” มาเป็็น “นักศึกษา” ไม่ใชเ่ร์่�องง่าย  
แต่ทกุคนก็ก้าวิผา่นมาได้อยา่ง “สวิยงาม” 

ในการ์เจัอกันคร์ั�งแร์กข้องพีวิกเร์าอาจัแตกต่าง
ไป็จัากทุกรุ์่นที�เคยเป็็นมา แต่อาจัาร์ย์หวัิงเป็็นอย่างยิ�ง
ว่ิานักศึกษาจัะสามาร์ถรั์บรู์้ถึงควิามจัริ์งใจัและอบอุ่น
ที�หลักสูตร์ PPE ท่าพีร์ะจัันทร์์มอบให้แก่ทุกคน และ
อาจัาร์ย์ข้อเป็็นหนึ�งในพีลังขั้บเคล่�อนให้ทุกคนก้าวิย่าง
ใน step  ถัดไป็อย่างมั�นคง มีสตินำาทางในการ์เรี์ยนรู์้ 
สิ�งใหม่ที�จัะเกิดข้ึ�น สามาร์ถป็รั์บตัวิสู่การ์เร์ียนและ 
การ์ใช้ชีวิิตแบบ New Normal ได้โดยเร็์วิ และเร์าจัะก้าวิ
ผ่านชว่ิงเวิลานี�ไป็ด้วิยกัน และกลับมาเจัอกันในห้องเรี์ยน
ที�คุ้นเคยได้โดยเร์ว็ิ

สารจากรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์)

อาจัาร์ย ์ดร์.อร์ณิชา  เมี�ยงบัวิ
ร์องคณบดีฝ่ายวิิชาการ์
และผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์(ท่าพีร์ะจัันทร์)์
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ตลอดร์ะยะเวิลาทศวิร์ร์ษคร์ึ�งในฐานะสมาชิกข้อง
ป็ร์ะชาคมวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
ดิฉันเห็นการ์เติบโตที�ก้าวิหน้าข้องวิิทยาลัยภายใต้การ์นำา
ข้องผู้บร์ิหาร์และคณาจัาร์ย์ ตลอดจันพีี�น้องเจ้ัาหน้าที� 
สายสนับสนุน มาอย่างต่อเน่�อง โดยส่วินตัวิดิฉันมีโอกาส
ใกล้ชิดกับวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ตั�งแต่เร์ิ�มก่อตั�งในสมัย
ที�ยังคงเป็็นนักศึกษาป็ริ์ญญาตรี์ในคณะบ้านใกล้เร์่อน
เคียงกับวิิทยาลัยสหวิิยาการ์ ที�มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
(ศูนย์ลำาป็าง) ในป็ี 2542 หลักสูตร์แร์กข้องวิิทยาลัยเปิ็ด
ร์ับนักศึกษารุ์่นแร์ก ต่อเน่�องมาจันกร์ะทั�งปั็จัจุับัน จัาก
หลักสตูร์เร์ิ�มต้นหนึ�งหลักสตูร์ในวัินที� 5 กมุภาพีนัธ ์2542 
มากร์ะทั�งวัินนี�  วิิทยาลัยได้เติบโตงอกงาม มีการ์จััด 
การ์เรี์ยนการ์สอนทั�งในร์ะดับป็ริ์ญญาตรี์ และร์ะดับ  
บณัฑิิตศึกษา ทั�งสิ�น 6 หลักสตูร์ คร์อบคลมุ 3 ศูนยก์าร์ศกึษา
ทั�งท่าพีร์ะจัันทร์ ์ร์งัสติ และลำาป็าง นอกจัากนี�วิิทยาลัยยงั
ข้ยับไป็สูค่วิามก้าวิหน้าอีกข้ั�นผา่นการ์จััดการ์เร์ยีนการ์สอน
ในหลักสตูร์นานาชาติและรั์บนักศึกษารุ์น่แร์กในปี็ 2564 นี� 

 ท่ามกลางควิามท้าทายต่างๆ ที�เกิดข้ึ�น ไม่ว่ิาจัะ
เป็็น การ์เป็ลี�ยนแป็ลงทางเทคโนโลยีและวิิทยาการ์ต่างๆ
ในอัตร์าเร์่งที�เร์็วิและแร์ง การ์เป็ลี�ยนแป็ลงโคร์งสร์้าง
ป็ร์ะชากร์ การ์เป็ลี�ยนแป็ลงค่านิยมทางสังคมข้องคน
หนุ่มสาวิ ร์วิมถึงการ์ร์ะบาดข้องโร์คอุบัติใหม่ สาร์พัีน
ควิามเป็ลี�ยนแป็ลงที�วิิทยาลัย และมหาวิิทยาลัยในภาพี
ร์วิมกำาลังเผชิญอยู่ ถ่อเป็็นควิามท้าทายที�ทำาให้พีวิก
เร์าต้องทบทวินวิิธีคิดใหม่ ป็ร์ับมุมมองในการ์มองและ 

ทำาควิามเข้้าใจัสถานการ์ณ์ ร์วิมถึงป็ร์ับตัวิให้เท่าทันเพี่�อ
ร์บัม่อกับการ์เป็ลี�ยนแป็ลงที�เกิดข้ึ�น 

 วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ภายใต้การ์นำาข้อง  
ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สายฝน สุเอียนทร์เมธี คณบดี 
ตร์ะหนักถึงควิามสำาคัญข้องสถานการ์ณ์ท้าทายร์ายร์อบ
ตัวิเป็็นอย่างดี วิิทยาลัยกำาหนดวิิสัยทัศน์ที�จัะก้าวิไป็สูก่าร์ 
“เป็็นผู้นำาแหง่การ์เป็ลี�ยนแป็ลงผา่นการ์บร์หิาร์องค์กร์และ
การ์จััดการ์ศึกษาสู่ควิามเป็็นเลิศเชิงสหวิิทยาการ์” โดย
วิิทยาลัยให้ควิามสำาคัญกับการ์เป็ลี�ยนผ่านองค์กร์ด้านการ์
จััดการ์ศึกษาและการ์บริ์หาร์องค์กร์ (transformation) การ์
เพีิ�มพีนูทักษะที�จัำาเป็็นสำาหร์บัศตวิร์ร์ษที� 21 แก่นักศึกษา 
ยกร์ะดับผลงานวิิจััยและการ์บริ์การ์สังคมที�ผสมผสาน
ควิามรู์เ้ชงิสหวิิทยาการ์ ร์วิมถึงให้ควิามสำาคัญกับการ์ข้ยาย
ควิามร์่วิมม่อทั�งในและต่างป็ร์ะเทศเพี่�อเช่�อมโยงควิามรู์้
ร์ะดับชุมชนท้องถิ�นให้เข้้ากับควิามรู์้ร์ะดับป็ร์ะเทศ และ
มุ่งเน้นยกร์ะดับศักยภาพีข้องบุคลากร์ให้พีร์้อมร์ับม่อกับ
การ์เป็ลี�ยนแป็ลง

 แม้ว่ิาสถานการ์ณ์ร์ายล้อมทั�งในร์ะดับป็ร์ะเทศ 
และร์ะดับโลกจัะทวีิควิามซึ่ับซึ่้อน และท้าทายมากข้ึ�น   
ทกุข้ณะ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ยงัคงมุง่มั�นเร์ยีนรู์ ้ป็ร์บัป็รุ์ง
และพัีฒนา ในฐานะภาคส่วินหนึ�งในการ์ขั้บเคล่� อน
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์และป็ร์ะเทศชาติในภาพีร์วิม 

สารจากรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำาปาง

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.รุ์ง่นภา เทพีภาพี
ร์องคณบดีฝ่ายบร์หิาร์ ศูนย์ลำาป็าง
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 ปั็จัจุับัน วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ข้องเร์าป็ร์ะกอบ
ไป็ด้วิยหลักสูตร์ทั�งในร์ะดับป็ร์ิญญาตร์ี ป็ร์ิญญาโท และ
ป็ร์ิญญาเอก ซึึ่�งหลักสูตร์ทั�งสามร์ะดับนั�น ตั�งอยู่บน
หลักการ์พี่�นฐานร์่วิมกันค่อ การ์ส่งเสร์ิมการ์เร์ียนรู์้แบบ              
สหวิิทยาการ์ หร์่อการ์เรี์ยนข้้ามศาสตร์์ ทั�งนี�ด้วิยเหตุผล
ที�ว่ิาป็ร์ากฎการ์ณ์สงัคมเป็็นป็ร์ากฎการ์ณ์ที�มีควิามซัึ่บซ้ึ่อน
และยากที�จัะทำาควิามเข้้าใจัให้ถ่องแท้ได้ด้วิยศาสตร์ ์
แข้นงใดแข้นงหนึ�ง การ์เร์ยีนรู์แ้บบสหวิิทยาการ์จึังเป็็นการ์
เร์ยีนรู์ที้�ตอบโจัทยค์วิามเป็็นจัริ์งข้องป็ร์ากฎการ์ณ์สงัคมที�
เกิดข้ึ�นในโลก 

 ในฐานะผู้อำานวิยการ์หลักสูตร์ป็ร์ิญญาเอก         
สหวิิทยาการ์ ข้อเร์ียนให้ทร์าบว่ิา หลักสูตร์ข้องเร์ายึด
มั�นในหลักการ์เร์่�องการ์ผลิตดุษฎีบัณฑิิตที�มีควิามรู์้ควิาม
เชี�ยวิชาญในศาสตร์์หลายแข้นง และเป็็นผู้ที�สามาร์ถ
บูร์ณาการ์ควิามรู์้ที�เป็็นสหวิิทยาการ์เพ่ี�อทำาควิามเข้้าใจั
ป็ร์ากฏิการ์ณ์ทางสงัคม  เศร์ษฐกิจั และการ์เม่องที�มีควิาม
ควิามซึ่บัซึ่อ้นและเป็ลี�ยนแป็ลงอยูต่ลอดเวิลา นอกจัากนั�น 
หลักสตูร์ข้องเร์ายงัเนน้พีฒันานกัวิิชาการ์ที�มีควิามสามาร์ถ
ทางวิิชาการ์ร์ะดับสูง เป็็นผู้ที�สามาร์ถสร์้างองค์ควิามรู์้
ใหมจ่ัากการ์ศึกษาวิิจััยในร์ะดับป็ร์ญิญาเอก  และสามาร์ถ
สร์้างทางเล่อกในการ์ป็ร์ะกอบอาชีพีได้อย่างกว้ิางข้วิาง
ทั�งในภาควิิชาการ์ หน่วิยงานรั์ฐ หน่วิยงานเอกชน และ

องค์การ์ร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศ ในฐานะนักวิิชาการ์นักคิด นักเข้ยีน 
นักวิิจััย และนักพัีฒนา ตลอดชว่ิงเก่อบสองทศวิร์ร์ษที�ผา่น
มา หลักสตูร์ป็ร์ญิญาเอกสหวิิทยาการ์ผลิตดษุฎีบณัฑิิตไป็ 
ร์บัใช้สังคมแล้วิเป็็นจัำานวินมาก หลายคนเป็็นบุคคลที�
มีช่�อเสียงและได้ร์ับการ์ยอมร์ับอย่างสูงในสาข้าวิิชาชีพี
ข้องตน นอกจัากนั�น อาจักล่าวิได้อย่างไม่เกินจัร์ิงนักว่ิา 
ตลอดหลายปี็ที�ผา่นมา หลักสูตร์ป็ริ์ญญาเอกสหวิิทยาการ์ 
เป็็นหลักสูตร์ด้านสังคมศาสตร์์ที�มีผู้สนใจัสมัคร์เข้้าเรี์ยน
มากที�สุดเป็็นอันดับต้นๆ ข้องมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ 
ซึ่ึ�งสามาร์ถย่นยันถึงคุณภาพีและช่�อเสียงข้องหลักสูตร์ได้
เป็็นอยา่งดี

 ในฐานะนักศึกษาวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ข้อให้ทกุ
คนใช้ โอกาสที� ดี เช่นนี�  ในการ์แสวิงหาควิาม รู้์ เชิ ง  
สหวิิทยาการ์ให้ได้มากที�สุดเท่าที�จัะมากได้ เพีร์าะ 
ควิามรู์แ้ละทักษะที�จัะได้จัากวิิทยาลัยแหง่นี� จัะเป็็นบันใด
ข้ั�นสำาคัญที�นำาพีานักศึกษาไป็สูค่วิามสำาเร์จ็ัได้ในอนาคต

 เหน่อสิ�งอ่� นใด ข้อให้นักศึกษาเร์ียนรู้์อย่างมี 
ควิามสุข้ และใช้ชีวิิตในทุกวิินาทีในรั์�วิมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ใ์ห้เกิดคณุค่าต่อทั�งตนเองและผู้อ่�น

สารจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และผู้อำานวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการ

ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ภาคภูมิ ทิพีคณุ
ร์องคณบดีฝ่ายวิิจััย
และผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ป็ร์ชัญาดษุฎีบณัฑิิต
สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์
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5 เร่์�องเด่นด้านการ์บริ์หาร์วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ที�สามาร์ถร์บัม่อวิิกฤติโควิิด-19 
อยา่งมีป็ร์ะสทิธภิาพีสงูสดุ 

1.วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ใช้นวัิตกร์ร์มการ์ส่�อสาร์
ออนไลน์ข้ับเคล่�อนองค์กร์อย่างมีป็ร์ะสิทธิภาพีสูงสุด 
โดยกำาหนดการ์บร์ิหาร์งานภายใน การ์บร์ิหาร์การ์เร์ียน 
การ์สอน การ์ส่�อสาร์ในสภาวิะวิิกฤติรู์ป็แบบต่าง ๆ 

2.วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ สอนออนไลน์อย่างมี
คุณภาพีและแก้ปั็ญหาการ์จััดการ์เร์ียนการ์สอนอย่างทัน
การ์ณ์ทันโลกและทันสมัย โดยสามาร์ถบริ์หาร์การ์เร์ียน 
การ์สอนอย่างเต็มศักยภาพี โดยบัญญัติแนวิป็ฏิิบัติการ์
จััดการ์เร์ียนการ์สอนที�มีควิามชัดเจันเกิดป็ร์ะสิทธิภาพี
สงูสดุ 

3.วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ จััดสร์ร์ทุนส่งเสร์ิม 
การ์ศึกษาอย่างทั�วิถึงและเท่าเทียม โดยจััดสร์ร์ให้กับ
นักศึกษาร์ะดับป็ร์ิญญาตร์ีที�ทำาการ์ลงทะเบียนทุกคน
ทุกหลักสูตร์ นอกจัากนั�นจััดสร์ร์ทุนช่วิยเหล่อโควิิด-19 
ที�ได้ร์ับจััดสร์ร์มาจัากมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ทันที 
นอกจัากนั�นยงัแสวิงหาควิามร์ว่ิมม่อจัากองค์การ์ภายนอก
เพี่�อร์ะดมทนุชว่ิยเหล่อนักศึกษาทกุชอ่งทาง 

4. วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ลงนามในบันทึกข้้อ
ตกลง (MOU) กับองค์การ์ร์ะดับชาติ โดยหลักสูตร์ป็ริ์ญญา
ตร์ี วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์์และ
นวัิตกร์ร์มข้อ้มูล จัะร์ว่ิม MOU กลุ่ม Major Development 
Estate, กร์มสอบสวินคดีพีิเศษแห่งร์าชอาณาจัักร์ไทย 
(Department of Special Investigation หร์อ่ ดีเอสไอ (DSI)), 
และกลุ่มธุร์กิจั Kasikorn Business Technology Group 

ว่ิาด้วิยการ์พัีฒนาหลักสูตร์การ์เรี์ยนการ์สอน การ์รั์บ
นักศึกษาเข้า้ฝกึงาน และการ์สร์า้งหลักสตูร์พีฒันาบุคลากร์
ร์ว่ิมกัน 

5.วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ สร้์างจุัดย่นสังคมอุดม
ปั็ญญาป็ร์ะยุกต์แนวิคิดและทฤษฎีสูภ่าคป็ฎิบติั ข้บัเคล่�อน
การ์แก้ปั็ญหาสังคมและชุมชนอย่างยั�งย่น ทุกหลักสูตร์
ที�เปิ็ดสอน ได้สร์้างกิจักร์ร์มจัากวิิชาเรี์ยนสู่การ์แก้ปั็ญหา
สังคมผ่านกิจักร์ร์มการ์เร์ียนการ์สอนหลากหลายรู์ป็แบบ 
จันสร์า้งการ์ยอมร์บัในสงัคมสว่ินร์วิมตลอดร์ะยะเวิลา 22 ปี็ 

“สหวิิทยาการธรรมศาสตรป์ระกาศขาน

จิิตวิิญญาณธรรมศาสตรป์ระกาศไข

รากฐานธรรมศาสตรต์ลาดวิิชาประกาศไกล

รว่ิมภููมิใจิประกาศธรรมนำาสงัคม”

สารจากรองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและส่ือสารองค์กร

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ชัยยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์
ร์องคณบดีฝ่ายบร์กิาร์วิิชาการ์และส่�อสาร์องค์กร์
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ในนามผู้ช่วิยคณบดีฝ่ายการ์นักศึกษา วิิทยาลัย    
สหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ (ท่าพีร์ะจัันทร์์)     
ข้อต้อนรั์บนักศึกษาใหมท่กุคนสูร่์ั�วิเหล่องแดง มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์  ดินแดนแห่งเสร์ีภาพี ที�จัะพีาทุกท่าน 
เร์ยีนรู์ ้ ลองผิด ลองถูกในกิจักร์ร์มต่าง ๆ เพี่�อตอบโจัทย์
ควิามต้องการ์ในโลกยุคปั็จัจุับนั

อยา่งไร์ก็ตาม หลักสตูร์ และวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
ตร์ะหนักดีถึงควิามยากลำาบากข้องการ์เป็็นนักศึกษาใหม่
ในสถานการ์ณ์วิิกฤติโควิิด - 19 ที�ทกุท่านต้องเผชิญนับแต่
สถานการ์ณ์การ์ร์ะบาด และการ์เตรี์ยมสอบที�เต็มไป็ด้วิย
อุป็สร์ร์ค ตลอดจันสภาพีแวิดล้อมที�ส่งผลกร์ะทบต่อชีวิิต
และจิัตใจัข้องทุกท่าน ผมข้อเป็็นกำาลังใจัให้ทุกท่านไม่ว่ิา
จัะตกอยู่ในสถานการ์ณ์ใด และเฝ้าร์อที�จัะได้พีบทุกท่าน
เพี่�อแบ่งปั็นควิามสุข้ ตลอดจันมุมมองทางวิิชาการ์ที�เปิ็ด
กว้ิางอยา่งไร์พ้ีร์มแดน

นี� ค่อป็ฐมบทแห่งการ์ผจัญภัย เพีร์าะชี วิิต
มหาวิิทยาลัยค่อป็ร์ะสบการ์ณ์อันแสนวิิเศษ และเต็มไป็
ด้วิยกิจักร์ร์มมากมายที�กำาลังร์อทุกท่านได้มาเร์ียนรู้์และ
ไข้คำาตอบสูป่็ลายทางเร์าที�เล่าเรี์ยน

สารจากผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา 
(ท่าพระจันทร์) 

อาจัาร์ย ์พี.ต.ต.ดร์. ชวินัสถ์  เจันการ์
ผู้ชว่ิยคณบดีฝ่ายการ์นักศึกษา (ท่าพีร์ะจัันทร์)์
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 “วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์” เป็็นการ์เร์ียนการ์สอน
โดยการ์บูร์ณาการ์ศาสตร์ใ์นแข้นงต่างๆ ที�มีควิามหลากหลาย
ในเชิงสหวิิทยาการ์ การ์เตร์ียมควิามพีร์้อมบัณฑิิตให้ก้าวิ
สู่โลกอนาคตผ่านการ์เช่�อมโยงกันข้ององค์ควิามรู์้ทาง
สังคมศาสตร์์ มนุษยศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ ร์วิมถึง
การ์เช่�อมโยงบัณฑิิตกับชุมชน เพี่�อการ์พัีฒนาบัณฑิิตให้
สามาร์ถเติบโตเป็็นบุคคลากร์คณุภาพีข้องป็ร์ะเทศ ควิบคู่
กับการ์รั์กษาคุณธร์ร์มและจัริ์ยธร์ร์มในการ์เป็็นบัณฑิิต
ข้องชาติ ในปี็ 2546 นี� วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ มุ่งมั�นและ
ส่งเสริ์มบัณฑิิตให้มีควิามร์อบรู์้ศาสตร์์แห่งอนาคต แม้ว่ิา
โลกสมัยใหมจ่ัะเผชญิกับควิามเป็ลี�ยนแป็ลงอยา่งสมำาเสมอ 
ทว่ิาวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์พีร้์อมที�จัะส่งเสร์ิมบัณฑิิต
ให้มีควิามสามาร์ถในการ์ป็ร์ับตัวิให้เท่าทันกับกร์ะแส
ควิามเป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกในยุคปั็จัจุับัน ร์วิมถึงสามาร์ถ 
ต่อยอดองค์ควิามรู์้ให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์ข้อง
องค์กร์ได้อยา่งมีป็ร์ะสทิธภิาพี 

ท่ามกลางสถานการ์ณ์การ์แพีร์่ร์ะบาดข้องโควิิด 
19 ส่งผลให้รู์ป็แบบข้องการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนมีการ์
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็สูก่าร์จััดรู์ป็แบบสอนผา่นโลกออนไลน์ โดย
ทางวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้มีการ์เตรี์ยมควิามพีร้์อมและ
มีนโยบายที�สามาร์ถรั์บม่อกับสถานการ์ณ์ดังกล่าวิได้เป็็น
อย่างดี นอกจัากนี�ยังมีการ์จััดรู์ป็แบบการ์เรี์ยนการ์สอนที�
หลากหลายทั�งภายในมหาวิิทยาลัย การ์เร์ยีนการ์สอนนอก
สถานที� ร์วิมถึงในรู์ป็แบบออนไลน์ ซึ่ึ�งถ่อเป็็นการ์ข้ยาย
ข้อบเข้ตการ์เร์ียนการ์สอนแบบดั�งเดิม เพี่�อให้นักศึกษา
สามาร์ถเช่� อมโยงผสมผสานองค์ควิามรู์้ที�ได้ศึกษาใน
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ โดยผู้เร์ยีนสามาร์ถแลกเป็ลี�ยนเร์ยีน
รู์ป้็ร์ะเด็นสำาคัญทางสงัคม ผา่นคณาจัาร์ยผู้์เชี�ยวิชาญและ
บุคลากร์ที�มีควิามรู์ค้วิามสามาร์ถ ผู้ซึ่ึ�งมีผลงานทางวิิชาการ์
และได้ร์บัการ์ยอมร์บัเป็็นวิงกว้ิางทั�งในร์ะดับป็ร์ะเทศและ

ต่างป็ร์ะเทศในการ์อบร์มและให้คำาแนะนำาสำาหรั์บการ์
ป็ร์ับป็รุ์งองค์ควิามรู์้ให้เหมาะสมต่อการ์นำาเสนอแนวิคิด
ใหมที่�สามาร์ถใชแ้ก้ไข้และพีฒันาสงัคมปั็จัจุับนัได้ เพี่�อให้
นักศึกษาสามาร์ถที�จัะบร์ร์ลเุป้็าหมายและอาชพีีในอนาคต

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ยงัคงสนับสนุนนโยบายข้อง
มหาวิิทยาลัยในการ์พีฒันาและเสร์มิสร์า้งนกัศึกษาใหเ้ป็็น
บัณฑิิตที�สมบูร์ณ์ ไม่ว่ิาจัะเป็็นการ์ส่งเสริ์มและสนับสนุน
ดูแลการ์ทำากิจักร์ร์มนักศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั�งกิจักร์ร์ม
ภายในและภายนอกมหาวิิทยาลัย ก่อให้เกิดควิามคิด
ร์ิเร์ิ�ม เสร์ิมสร์้างศักยภาพีข้องนักศึกษาทั�งด้านวิิชาการ์ 
และด้านสังคม นอกจัากนี�ทางวิิทยาลัยได้จััดทำาส่� อ
ป็ร์ะชาสัมพีันธผ์่านช่องทางต่าง ๆ เพี่�อให้ข้้อมูลที�จัำาเป็็น
แก่นักศึกษาในด้านการ์ศึกษา ทนุการ์ศึกษา การ์เตร์ยีมตัวิ
สู่การ์เป็็นบัณฑิิต ตลอดจันสวัิสดิการ์นักศึกษา ซึ่ึ�งปั็จัจััย
ที�สำาคัญที�จัะช่วิยให้นักศึกษาป็ร์ะสบควิามสำาเร็์จัในการ์
ศึกษาเล่าเร์ียน ทั�งยงัเป็ดิโอกาสใหนั้กศึกษาได้มีสว่ินร์ว่ิม
ในการ์เสนอควิามคิดเห็นในการ์บร์ิหาร์กิจัการ์นักศึกษา 
โดยเชิญตัวิแทนนักศึกษาเข้้าร์่วิมป็ร์ะชุมตัดสินใจัใน 
เร์่�องสำาคัญที�เกี�ยวิข้อ้งกับนักศึกษา

ทั�งนี�ทางวิิทยาลัยหวัิงเป็็นอย่างยิ�งว่ิานักศึกษา
และบัณฑิิตทุกท่านจัะนำาควิามรู์้และควิามเข้้าใจัที�ได้
ร์ับจัากวิิทยาลัยไป็ป็ร์ับใช้กับการ์ทำางานในองค์กร์ โดย
บณัฑิิตจัะสามาร์ถเป็็นผู้ร์อบรู์เ้ท่าทันสถานการ์ณโ์ลกและ 
การ์เป็ลี�ยนแป็ลง ร์วิมไป็ถึงการ์มีมุมมองที�หลากหลาย
เข้า้ใจัสงัคมอยา่งแท้จัร์งิ ซึึ่�งทางวิิทยาลัยและคณาจัาร์ยข์้อ
เป็็นกำาลังใจัและจัะมุ่งพัีฒนาและป็รั์บป็รุ์งหลักสตูร์ในการ์
จััดการ์เร์ียนการ์สอน ร์วิมถึงพีัฒนากิจักร์ร์มนักศึกษาให้
สามาร์ถตอบสนองต่อควิามต้องการ์ข้องตลาดโลกปั็จัจุับนั
ได้ในอนาคต

สารจากผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ลำาปาง)

อาจัาร์ย ์วิร์ร์ณวินัช อรุ์ณฤกษ์
ผู้ชว่ิยคณบดีฝ่ายการ์นักศึกษา (ศูนย์ลำาป็าง)
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ด้วิยวิิสัยทัศน์ข้องการ์เป็็นสถาบันวิิชาการ์ที�ได้
มาตร์ฐานสากล เพี่�อผลิตบณัฑิิตและสร์ร์สร์า้งองค์ควิามรู์้
เชงิสหวิิทยาการ์ที�สอดคล้องกับควิามต้องการ์ข้องป็ร์ะเทศ 
และเป็็นองค์กร์ในการ์มีสว่ินร์ว่ิมข้องทุกภาคสว่ินและสร้์าง
สำานึกร์บัผิดชอบอยา่งยั�งยน่ต่อสงัคมโดยร์วิม ซึ่ึ�งเป็็น 
สว่ินหนึ�งข้องค่านิยมองค์กร์

ในสว่ินข้องด้านวิิชาการ์ในฐานะเป็็นผู้ได้ร์บัมอบหมาย
จัากท่านคณบดีฯ และท่านร์องคณบดีฝ่ายวิิชาการ์ ให้
ดูแลและร์ับผิดชอบในโคร์งการ์ Frontier School ซึ่ึ�ง
เป็็นโคร์งการ์ที�มีวัิตถุป็ร์ะสงค์เพ่ี�อมุ่งหวัิงผลิตบัณฑิิตให้
มีสมร์ร์ถนะแห่งอนาคต (Future Competency) ซึ่ึ�งเปิ็ด
โอกาสให้นักศึกษาเข้้ามาศึกษาในช่วิงร์ะยะแร์กแบบไม่มี
สังกัดคณะ/หลักสูตร์ เพี่�อให้นักศึกษาสามาร์ถเล่อกเร์ียน
และออกแบบหลักสตูร์ตามเป้็าหมายชีวิิตข้องตนเอง และ
ค้นหาสาข้าวิิชาที�สอดคล้องกับศักยภาพีและควิามถนัด 
โดยไม่ติดกร์อบข้องคณะ/หลักสูตร์ใดเป็็นการ์เฉพีาะ 
ในปั็จัจุับนัได้มีนักศึกษาในโคร์งการ์ Frontier School ร์วิม

ทั�งสิ�นจัำานวิน 231 คน แยกเป็็นนักศึกษาชั�นปี็ที� 1 จัำานวิน 
132 คน และชั�นปี็ที� 2 จัำานวิน 99 คน โดยโคร์งการ์  
Frontier School รุ์่นแร์กในปี็การ์ศึกษา 2563 มีคณะ/
วิิทยาลัยที�เข้า้ร์ว่ิมจัำานวิน 11 หลักสตูร์ 9 คณะ/วิิทยาลัย 
และได้เพีิ�มเป็็นจัำานวิน 13 หลักสูตร์ 11 คณะ/วิิทยาลัย 
ในปี็การ์ศึกษา 2564

สำาหร์บัฝ่ายวิิชาการ์ที�ร์บัผิดชอบโคร์งการ์  
Frontier School จัะยังคงมุ่งมั�นที�จัะพีัฒนา ส่งเสร์ิม 
บณัฑิิตไป็สูเ่ป้็าหมายข้องชวิีิตตามศกัยภาพีและควิามถนดั
ข้องแต่ละคน โดยมีร์ากฐานข้องการ์เป็็นคนมีควิามรั์บผิด
ชอบต่อตนเอง คร์อบคร์วัิ สงัคม และป็ร์ะเทศชาติ

สารจากผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจัาร์ย ์สมเกียร์ติ โกศลสมบติั
ผู้ชว่ิยคณบดีฝ่ายวิิชาการ์
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 ในฐานะข้องศาสตร์์ สตร์ี เพีศสถานะ และ 
เพีศวิิถีศึกษา เป็็นพี่�นที�ข้องการ์ทำาควิามเข้า้ใจัป็ร์ากฎการ์ณ์ 
ควิามไม่เสมอภาคทางเพีศสถานะ อันเป็็นผลมาจัากการ์
สร์า้ง การ์จััดเรี์ยง และการ์ควิบคุมควิามสัมพัีนธเ์ชิงอำานาจัที� 
ไม่เท่าเทียมกันข้องกลุ่มคนที�มีเพีศสถานะและเพีศวิิถี 
ตลอดจันสถานะทางสังคม เศร์ษฐกิจัและวัิฒนธร์ร์มที�
แตกต่างกัน

ในฐานะข้องหลักสตูร์ร์ะดับบณัฑิิตศึกษา สตร์ ี 
เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา เป็็นพี่�นที�ข้องการ์สร์า้งและ
ใชอ้งค์ควิามรู์เ้พี่�อผลิตมหาบัณฑิิตผู้มีควิามรู์ค้วิามสามาร์ถ
เป็็นผู้นำาการ์เป็ลี�ยนแป็ลง ข้บัเคล่�อนให้เกิดการ์พัีฒนาและ
เสร์มิสร์า้งเจัตคติข้องสงัคมใหย้อมร์บัและเคาร์พีในคณุค่า
และศักดิ�ศร์คีวิามเป็็นมนษุยข์้องคนทกุกลุ่มที�เท่าเทียมกัน  

ปี็ พี.ศ. 2564 นี� เป็็นอีกหมุดหมายเวิลาที�สำาคัญ
ข้องหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข้าวิิชาสตร์ ี
เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์นับเป็็นปี็ที� 20 ข้องการ์ยน่หยัด 
การ์ต่อสู้ และการ์เข้้าร์่วิมเป็็นส่วินหนึ�งข้องข้บวินการ์
เคล่�อนไหวิเพี่�อสร์้างการ์เป็ลี�ยนแป็ลงทางสังคม ด้วิยการ์
ข้ับเคล่�อนผ่านการ์ทำางานเชิงวิิชาการ์ องค์ควิามรู์้ที�ผลิต

สร์า้งในพี่�นที�นี� มิได้จัำากัดเฉพีาะการ์ตั�งคำาถามกับป็ร์ะเด็น
ควิามสัมพีันธ์เชิงอำานาจัร์ะหว่ิางชายหญิง แต่ได้ข้ยาย
ข้อบเข้ตออกไป็สูป่็ร์ะเด็นควิามหลากหลายทางเพีศ  
อัตลักษณทั์บซึ่อ้น และควิามเป็็นธร์ร์มทางเพีศ

ในร์อบป็ทีี�ผา่นมา หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์มหาบณัฑิิต
สาข้าวิิชาสตร์ี เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา ได้ผลิต        
มหาบัณฑิิตที�มีคุณภาพี มีวิิทยานิพีนธ์ได้ร์ับร์างวัิลเชิดชู
ร์ะดับชาติ มีผลงานตีพีิมพ์ีในฐานข้้อมูลร์ะดับนานาชาติ 
มีผลงานวิิจััยที� มุ่งผลักดันให้เกิดการ์เป็ลี�ยนแป็ลงเชิง
นโยบาย ผลงานข้องหลักสูตร์ฯ เป็็นเคร่์�องชี�ย่นยันถึง 
ควิามมุ่งมั�นในการ์ผลิตและใชอ้งค์ควิามรู์ส้ตร์ ีเพีศสถานะ 
และเพีศวิิถีศึกษา เพ่ี�อการ์ข้ับเคล่�อนที�จัะยังคงดำาเนินต่อ
ไป็ จันถึงเป้็าหมายข้องควิามเสมอภาคและควิามเป็็นธร์ร์ม
ทางเพีศในสงัคม

สารจากผู้อำานวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี 
เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

อาจัาร์ย ์ดร์.โกสมุ โอมพีร์นุวัิฒน์
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์มหาบณัฑิิต
สาข้าวิิชาสตร์ ีเพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา
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สหวิิทย์ค่อ…

สหวิิทย์ค่อจิัตวิิญญาณแห่งธร์ร์มศาสตร์์
สหวิิทย์ค่อธร์ร์มชาติแหง่ควิามรู์้

สหวิิทย์ค่อฐานถิ�นแหง่วิิญญูู
สหวิิทย์ค่อแนวิชูบูร์ณาการ์

สหวิิทย์ค่อเทาแดงสุดแกร์ง่กล้า
สหวิิทย์ค่อฮููกท้าวิิชชาข้าน

สหวิิทย์ค่อสทิธิ�สร์ร์ค์ปั็ญญาชาญ
สหวิิทย์ค่อพีธิานนำาทางไทย

สหวิิทย์ค่อเสร์มีีใดเหม่อน
สหวิิทย์ค่อเหย้าเร์อ่นข้องเพ่ี�อนใหม่

สหวิิทย์ค่อมิตร์คร์บอบอุ่นไอ
สหวิิทย์ค่อหัวิใจัไว้ิผูกพีนั

สารจากผู้อำานวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
(ศูนย์ลำาปาง)

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์โอฬาร์ ร์ตันภักดี 
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์สงัคมศาสตร์ ์(ศูนยล์ำาป็าง)
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หลักสูตร์ PPE ได้ร์ับการ์พัีฒนาให้มีเน่�อหาข้อง
หลักสูตร์และสาร์ะในร์ายวิิชา โดยมีองค์ควิามรู์้ในเชิง
สหวิิทยาการ์และสอดคล้องกับแนวิทาง GREATS ข้อง
มหาวิิทยาลัย ในร์อบปี็ที�ผ่านมา ได้มีการ์พัีฒนาและ
ป็ร์ับป็รุ์งหลักสูตร์มาอย่างต่อเน่�อง มีการ์ดำาเนินการ์ด้าน
ป็ร์ะกันคุณภาพี เพี่� อการ์กำากับให้เป็็นมาตร์ฐานทุกป็ี 
มีการ์บูร์ณาการ์องค์ควิามรู้์ข้องศาสตร์์แข้นงต่างๆ มา
ใช้ในการ์เร์ียนการ์สอน เพี่�อสร้์างบัณฑิิตที�มีควิามรู์้และ 
ควิามเข้้าใจัสภาวิะข้องโลกยุคปั็จัจุับัน ทั�งในเร์่�องข้อง
ป็ร์ชัญา การ์เม่องและเศร์ษฐศาสตร์ ์ ร์วิมถึงการ์ป็ร์บัป็รุ์ง
เน่�อหาให้ทันสมัยก้าวิทันควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ์และ
สอดคล้องกับควิามต้องการ์ข้องผู้ใชบ้ณัฑิิต โดยบัณฑิิตข้อง 
PPE สามาร์ถป็ร์ะกอบอาชีพีทั�งในภาคร์ัฐและเอกชน มี 
ก า ร์ ไ ด้ ง า น ทำา ต ร์ ง ต า ม ส า ข้ า  ซึึ่� ง ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น 
ควิามต้องการ์ข้องตลาดแร์งงาน ที�มีต่อองค์ควิามรู์้และ
ควิามเชี�ยวิชาญข้องบัณฑิิตข้องหลักสตูร์

และในช่วิงสถานการ์ณ์ร์อบปี็ที�ผ่านมา เร์าเผชิญ
กับสภาวิะโร์คร์ะบาด COVID 19 ทำาให้เกิดผลกร์ะทบต่อ
การ์เร์ียนการ์สอน ร์วิมถึงการ์ใช้ชีวิิตข้องนักศึกษาเข้้าสู่
สภาวิะการ์ป็รั์บตัวิคร์ั�งใหญ ่ สำาหร์ับหลักสูตร์เอง ได้มีการ์
ป็ร์บัเร์่�องข้องการ์เร์ยีนการ์สอนใหเ้ป็็นรู์ป็แบบออนไลนใ์น
ร์ะยะที�ผา่นมา ร์วิมถึงในร์ะยะใกล้นี�ด้วิย

ในฐานะผู้อำานวิยการ์หลักสูตร์ PPE เร์าจึังมี 
ควิามห่วิงใยในสวัิสดิภาพีข้องนักศึกษาทุกคน การ์เรี์ยน 
การ์สอนจึังต้องมีการ์ป็รั์บให้เข้้ากับสถานการ์ณ์นี� แต่
คุณภาพีและองค์ควิามรู์้ข้องนักศึกษาที�ยังคงได้ร์ับ 
เท่าเทียมกับในสถานการ์ณป์็กติ

และหวัิงเป็็นอย่างยิ�งว่ิา การ์ป็รั์บตัวิครั์�งใหญ่ข้อง
เร์าและโลก จัะทำาให้เร์าได้โลกและเร์าที�เข้้มแข็้งและพีร์อ้ม
เผชิญกับสถานการ์ณ์ที�อาจัตามมาอีกในอนาคตอย่าง 
ไมย่อ่ท้อ

“You’ve got to stay strong to be strong in 
tough times”

    Tilman J. Fertitta

สารจากผู้อำานวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
(ศูนย์ลำาปาง)

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.โข้มส ีมีภักดี
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่องและเศร์ษฐศาสตร์ ์(ศูนย์ลำาป็าง)
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นับตั�งแต่วัินที�  28 กันยายน 2563 หลักสูตร์       
วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์ม
ข้้อมูล (Data Science and Innovation: DSI) ป็ร์ะกอบ
ด้วิย คณาจัาร์ย์และนักศึกษา จัำานวิน 228 คน ได้ร์ับ
อนุมัติจัากสภามหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ ให้ย้ายสังกัดมา
อยูที่�วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ โดยป็ร์ะจัำาอยูที่� มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ศูนย์ร์ังสิต สิ�งที�พีวิกเร์าได้ร์ับค่อ ควิามเป็็น
มิตร์ จัากคณาจัาร์ยแ์ละบุคลากร์ทกุท่าน ที�หว่ิงใย ถามไถ่ 
และคอยชว่ิยเหล่อ อยูเ่สมอ ทำาให้ควิามกังวิลในการ์เป็ลี�ยน
ที�อยู่ใหม่ ค่อยเล่อนหายไป็กลายเป็็นควิามอบอุ่นใจั เม่�อ
ได้ทำางานร์่วิมกัน ได้เห็น ควิามมีไฟื้และกร์ะต่อร์่อร์้นใน
การ์ทำางาน ข้องทุกคนเพีิ�มมาด้วิย สิ�งที�เป็็นเสน่ห์ข้องที�
แหง่นี� ค่อ ควิามหลากหลายบนควิามเป็็นหนึ�ง คณาจัาร์ย์
มีควิามเชี�ยวิชาญในศาสตร์์ที�แตกต่างกัน มีควิามชำานาญ
ที�หลากหลาย แต่เป้็าหมายเป็็นหนึ�งเดียวิกัน ค่อนำาควิามรู์้
ควิามถนัดมาใช ้เพี่�อตอบโจัทยข์้องสงัคม ทำาให้มุมมองข้อง
พีวิกเร์าชาวิ DSI ที�เป็็นสายวิิทยาศาสตร์ ์จัากที�เคยทำางาน
อยู่แต่ในห้องป็ฏิิบัติการ์วิิจััย ได้มาเจัอโลกแห่งควิามเป็็น
จัร์งิ โจัทยส์งัคมจัร์งิ ทำาให้เกิดการ์บูร์ณาการ์ศาสตร์ ์
สายสงัคมศาสตร์แ์ละวิิทยาศาสตร์ ์อยา่งเป็็นรู์ป็ธร์ร์ม 

วิิทยาศาสตร์์ข้้อมูลกับสังคมศาสตร์์ (Social 
Data Science) กำาลังเป็็นเทร์นด์ใหม่ข้องโลก ที�นำาเอา
วิิทยาศาสตร์ข์้อ้มูลมาเป็็นเคร่์�องม่อในการ์วิิเคร์าะห์เพ่ี�อหา
สาเหตุ ข้องปั็ญหาสังคมปั็จัจุับัน และพียากร์ณ์แนวิโน้ม
ข้องปั็ญหาที�จัะเกิดข้ึ�น หลายที�ในมหาวิิทยาลัยชั�นนำาต่าง
ป็ร์ะเทศ ได้เปิ็ดการ์เรี์ยนการ์สอนสาข้านี�และเป็็นที�นิยม 
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ เป็็นที�
แร์กในป็ร์ะเทศไทยที�มีการ์บูร์ณาการ์ควิามรู์ทั้�งสองศาสตร์์
เข้้าด้วิยกันอย่างเป็็นรู์ป็ธร์ร์ม  ดิฉัน ในนามข้องผู้อำานวิย
การ์หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์์
และนวัิตกร์ร์มข้้อมูล เช่�อมั�นว่ิา วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
จัะสามาร์ถทำาหน้าที� ป็ร์ะดุจับ่อนำา บำาบัดควิามกร์ะหาย
ข้องร์าษฎร์ ผู้สมัคร์แสวิงหาควิามรู์ ้ควิบคู่ทั�งสงัคมศาสตร์์
และวิิทยาศาสตร์์ และสามาร์ถนำาควิามรู้์ แก้ปั็ญหาให้
กับป็ร์ะชาชน ได้สมกับเจัตนาร์มน์ข้องมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์

สารจากผู้อำานวยการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ร์ชัฎา คงคะจัันทร์์
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์วิิทยาศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์มข้อ้มูล
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ห ลั ก สู ต ร์ วิิ ท ย า ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิิ ต  ส า ข้ า วิิ ช า
วิิทยาศาสตร์์และนวัิตกร์ร์มข้้อมูล วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ กำาลังก้าวิเข้้าสู่ปี็ที� 4 แล้วิ ซึึ่�ง
ตลอดร์ะยะเวิลานี� เร์ามุ่งมั�นดำาเนินงานตามภาร์กิจัที�จัะ
ผลิตบัณฑิิตพีันธุ์ใหม่ ที�มีควิามรู์้ทางด้านวิิทยาศาสตร์์
ข้อ้มูล สามาร์ถนำาข้อ้มูลมาใช้เพ่ี�อแก้ปั็ญหา และสร้์างสร์ร์ค์
นวัิตกร์ร์มใหม่ให้ธุร์กิจั สงัคม และป็ร์ะเทศ ร์วิมถึงการ์พัีฒนา
องค์ควิามรู์ ้เผยแพีร่์และให้คำาป็รึ์กษาทางด้านวิิทยาศาสตร์์
ข้อ้มูลแก่สงัคมอีกด้วิย

ปั็จัจุับัน หลักสูตร์ได้ดำาเนินการ์หลายอย่างเพ่ี�อ
ให้บร์ร์ลุตามวัิตถุป็ร์ะสงค์นี� ตั�งแต่การ์จััดการ์เรี์ยนการ์
สอนด้วิยวิิธ ีWIL หร์อ่ Work Integrated Learning ที�เน้น 
การ์สอนแบบป็ฏิิบัติจัร์ิง โดยมีทั�งการ์ฝึกป็ฏิิบัติงานภาค
ฤดรู์อ้นและสหกิจัศึกษา เพี่�อเพิี�มพีนูป็ร์ะสบการ์ณก์าร์ทำางาน
ในสถานป็ร์ะกอบการ์ และร์ายวิิชาโคร์งงานซึ่ึ�งเน้นโจัทย์
ธุร์กิจัจัริ์งจัากภาคอุตสาหกร์ร์มที�เข้้ามามีส่วินร์่วิมใน
การ์ออกแบบการ์เร์ียนการ์สอนด้วิย ร์วิมถึงการ์ป็ร์ะเมิน
คุณภาพีหลักสูตร์ตามเกณฑ์ิ AUNQA ที�มุ่งผลลัพีธ์และ
เป็็นที�ยอมรั์บในอาเซีึ่ยน เพ่ี�อเป็็นกลไกให้มั�นใจัได้ว่ิา
หลักสูตร์จัะพีัฒนาเพี่�อผลิตบัณฑิิตที�มีคุณภาพีอยู่เสมอ 
นอกเหน่อจัากนี�ในการ์เผยแพีร่์และพัีฒนาองค์ควิามรู้์
ด้านวิิทยาศาสตร์์ข้้อมูล จึังได้มีการ์จััดการ์ป็ร์ะชุมสัมมนา

วิิชาการ์ร์ะดับนานาชาติ และโคร์งการ์อบร์มต่าง ๆ

ท้ายที�สุดนี� แม้เร์าจัะอยู่ในสถานการ์ณ์ที�ยาก
ลำาบากเช่นนี� คณาจัาร์ย์และเจ้ัาหน้าที�ทุกท่านก็พียายาม
พีัฒนาการ์เร์ียนการ์สอนออนไลน์ และสนับสนุนให้ควิาม
ชว่ิยเหล่อนักศึกษาที�ป็ร์ะสบปั็ญหาอยา่งเต็มที� กร์ะผมข้อ
ข้อบคุณบุคลากร์สายสนับสนุน เจ้ัาหน้าที�และพีนักงาน    
ทุกท่าน ที�ช่วิยกันทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจัในการ์ทำางาน 
และนักศึกษาที�ให้ควิามร์ว่ิมม่อเป็็นอยา่งดี เพี่�อให้เร์าผา่น
พีน้เวิลาที�แสนโหดร้์ายนี�ไป็ด้วิยกัน

                                     

สารจากรองผู้อำานวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

อาจัาร์ย ์ดร์.ศร์ณัย ์กลุยานนท์
ร์องผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์วิิทยาศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์มข้อ้มูล
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ปี็การ์ศึกษา 2564 เป็็นปี็แร์กที�วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์
ร์ับนักศึกษาเข้้าศึกษาในหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต 
ป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์(หลักสตูร์นานาชาติ) 
ถ่อเป็็นก้าวิสำาคัญที� วิิทยาลัยได้ยกร์ะดับควิามเป็็น
นานาชาติตามยุทธศาสตร์์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
และถ่อเป็็นโอกาสที� วิิทยาลัยจัะได้มีส่วินร์่วิมสร์้าง
บัณฑิิตที�มีคุณภาพี เพีียบพีร้์อมไป็ทั�งควิามรู์้ ควิามคิด
วิิพีากษ์  ควิามเคาร์พีในเพ่ี�อนมนุษย ์ควิามเข้า้อกเข้า้ใจัควิาม 
แตกต่าง  สามาร์ถใช้องค์ควิามรู์้ทั�งทางป็รั์ชญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์์ ต่อยอดในแนวิทางข้องตัวิเอง ทั�งเพ่ี�อ
พีฒันาศักยภาพีข้องตนเองอยา่งหลากหลาย และเป็็นสว่ิน
หนึ�งในการ์สร์ร์ค์สร์้างโลกที�เป็็นธร์ร์มและยั�งย่นมากข้ึ�น 
เป็็นพีลเม่องโลก หร์อ่ Global Citizen อยา่งแท้จัร์งิ

อาจัาร์ย์รู์้สึกยินดีเป็็นอย่างยิ�งที�ได้ร์่วิมเดินทางไป็
กับทกุท่านบนเส้นทางนี�

เร์าจัะเติบโตไป็พีร์อ้มกันค่ะ

สารจากผู้อำานวยการหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจัาร์ย ์พีนมกร์ โยทะสอน
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์(หลักสตูร์นานาชาติ)
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  5 กุมภาพีันธ์ 2546 เร์ิ�มสถาป็นาวิิทยาลัย             
สหวิิทยาการ์ เทียบเท่า คณะ โดยป็ร์ะกอบด้วิย 3 
หลักสตูร์ ค่อ หลักสูตร์ป็ริ์ญญาตร์ ีศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้า 
สหวิิทยาการ์สงัคมศาสตร์ ์Bachelor of Arts Program in                           
Interdisciplinary Studies of Social Science, หลักสตูร์  
ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข้าวิิชาสตรี์ เพีศสถานะ และ
เพีศวิิถีศึกษา  Master of Arts Program in Women, 
Gender and Sexuality Studies และหลักสูตร์ป็ร์ัชญา
ดุษฎีบัณฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์ Doctor of Philos-
ophy Program in Integrated Science โดยจััดการ์เรี์ยน
การ์สอน ณ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ท่าพีร์ะจัันทร์ ์และศูนย์
ลำาป็าง มาอย่างต่อเน่�องและยาวินาน ในปี็ พี.ศ. 2556 
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้มีหลักสตูร์เพีิ�มอีก 1 หลักสตูร์ ค่อ 
หลักสตูร์ป็ร์ญิญาตร์ ีศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา 
การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์ Bachelor of Arts Program 
in Philosophy, Politics and Economics ทำาการ์เร์ียน 
การ์สอน ณ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ท่าพีร์ะจัันทร์ ์พี.ศ.2557 
ได้ข้ยายหลักสตูร์ หลักสตูร์ป็ร์ญิญาตร์ ีศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต 
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์ Bachelor 
of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
ไป็ทำาการ์เรี์ยนการ์สอน ณ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ (ศูนย์
ลำาป็าง) และได้เปิ็ดหลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้า
วิิทยาศาสตร์์และนวัิตกร์ร์มข้้อมูล หร์่อ Bachelor of       
Science Program in Data Science and Innovation 
ในปี็ พี.ศ. 2561 และหลักสูตร์นานาชาติ สาข้าวิิชาป็รั์ชญา 

การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์Bachelor of Arts Program 
in Philosophy, Politics and Economics (International 
Program) ปี็ พี.ศ. 2563

ทำาให้เห็นว่ิา วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ได้ทำาการ์เปิ็ด
หลักสตูร์อยา่งต่อเน่�อง โดยร์วิมหลาย ๆ  ศาสตร์ ์เข้า้ไว้ิด้วิย
กันไมว่่ิา สงัคมศาสตร์ ์มนุษยศ์าสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ เพ่ี�อ
ตอบสนองควิามต้องการ์ข้องสังคมไทย และการ์ศึกษา
ไทย และทุกหลักสูตร์ได้ร์ับควิามนิยมและเป็็นที�ยอมร์ับ
แก่สาธาร์ณชน และสร์้างช่� อเสียงให้กับมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์อ์ย่างเห็นได้ชดั ภายใต้สภาพีแวิดล้อมปั็จัจุับนั 
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ได้บริ์หาร์จััดการ์หลักสูตร์เพี่�อร์องรั์บ
ควิามเป็ลี�ยนแป็ลง เพ่ี�อก้าวิให้ทันโลกที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย่าง
ร์วิดเร์็วิและมุ่งสู่เป้็าหมายที�จัะคงมาตร์ฐานวิิชาการ์ใน 
ร์ะดับสูง พีร์้อมเพีิ�มการ์ส่งเสริ์มนวัิตกร์ร์มที�เป็็นทิศทาง
แห่งอนาคตไว้ิด้วิย ร์ายงานป็ร์ะจัำาปี็ 2564 ข้องวิิทยาลัย        
สหวิิทยาการ์ ได้ทำาการ์ร์วิบร์วิมการ์บริ์หาร์จััดการ์ทกุด้าน
ให้ได้เห็นถึงการ์เป็ลี�ยนแป็ลง เติบโต และพัีฒนา ข้อง
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ซึ่ึ�งเป็็นตามพีนัธกิจั และยุทธศาสตร์์
ข้องวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ และมหาวิิทยาลัยอย่างชัดเจัน
และบร์ร์ลุเป้็าหมายที�กำาหนดไว้ิ แม้ว่ิาปั็จัจุับันเร์่�องไวิรั์ส 
โคโร์น่า-19  (Covid-19) ยงัคงแพีร่์ร์ะบาดอยูใ่นป็ร์ะเทศไทย
ก็ตาม    

สารจากเลขานุการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ

นางสาวิป็าร์ชิาติ  ทองอยู่
เลข้านุการ์วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์
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ประวัติ
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
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History of College of Interdisciplinary Studies
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ร้ือฟ้ืน 
“ธรรมศาสตรบัณฑิต”

ก่อต้ัง 
“สหวิทยาการสังคมศาสตร์”

เม่�อร์าวิ พี.ศ. 2537 สมัยที� ศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ชาญวิิทย ์
เกษตร์ศิร์ิ เป็็นอธิการ์บดีมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ 
กลุ่มศิษย์เก่าอาวุิโส เตร์ียม มธก. และผู้ที�สำาเร์็จัการ์
ศึกษาหลักสูตร์ธร์ร์มศาสตร์บัณฑิิตเดิม ได้นำาเสนอให้
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ร์่�อฟ้ื้� นการ์จััดการ์เร์ียนการ์สอน 
“ธร์ร์มศาสตร์บัณฑิิต” ขึ้�นใหม่อีกคร์ั�งหนึ�ง ในเวิลานั�น 
ผู้บร์ิหาร์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์หลายท่านได้ให้ควิาม
สนใจัและศึกษาควิามเป็็นไป็ได้ที�จัะยกร์่างหลักสูตร์ที�มี
ลักษณะบูร์ณาการ์องค์ควิามรู์ส้าข้าต่างๆทางสังคมศาสตร์-์
มนุษยศาสตร์์ที�อาจัจัะตอบสนองควิามต้องการ์ข้องสังคม
ไทยสมัยใหม่

 ในชว่ิง พี.ศ. 2538 – 2541 สมัย ศาสตร์าจัาร์ย์
พีิเศษ นร์นิติ เศร์ษฐบุตร์ เป็็นอธิการ์บดีมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ร์ัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ์ข้ยายการ์
จััดการ์ศึกษาออกสู่ภูมิภาคภายใต้โคร์งการ์เป็ิดวิิทยาเข้ต
สาร์สนเทศ ป็ร์ะกอบกับกร์ะแสการ์เร์ยีกร์อ้งข้องป็ร์ะชาคม
ในจัังหวัิดลำาป็างว่ิา  มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ควิร์มี
การ์จััดการ์เร์ียนสอนในร์ะดับอุดมศึกษาชั�นป็ร์ิญญาตร์ี
เพีิ�มเติมหลังจัากที�มีการ์จััดการ์เร์ียนการ์สอนในร์ะดับ

ป็ร์ิญญามหาบัณฑิิต โดยคณะรั์ฐศาสตร์์อยู่แล้วิเป็็นเวิลา 
หลายปี็ต่อมา ศาสตร์าจัาร์ย์พีเิศษ ดร์.เอนก เหล่าธร์ร์มทัศน์ 
ร์องอธิการ์บดีฝ่ายวิิชาการ์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ใน
ข้ณะนั�น ได้เร์ยีนเชญิอธกิาร์บดีมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์
ในข้ณะนั�นเข้า้พีบป็ร์ะชาคมชาวิลำาป็าง เพ่ี�อป็ร์กึษาหาร์อ่
ควิามเป็็นไป็ได้ในการ์ข้ยายการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน
ข้ึ�นที�จัังหวัิดลำาป็าง ซึ่ึ�งจัะนำาแนวิคิด เกี�ยวิกับหลักสูตร์ 
ธร์ร์มศาสตร์บัณฑิิตมาป็ร์ะยุกต์ในร์ะดับป็ร์ิญญาตร์ีและ
เปิ็ดสอนที�ธร์ร์มศาสตร์์ลำาป็างเป็็นแห่งเดียวิและแห่งแร์ก
ข้องป็ร์ะเทศไทยในข้ณะนั�น 

จัากแนวิคิดการ์พัีฒนาหลักสูตร์แบบธร์ร์มศาสตร์-
บัณฑิิตข้ึ�นมาใหม่ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์จึัง แต่งตั�ง
คณะทำางานชุดหนึ�งซึ่ึ�งมี ศาสตร์าจัาร์ย์พีิเศษ ดร์.เอนก 
เหล่าธร์ร์มทัศน์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สายทิพีย์ สุคติ
พีันธ ์ และร์องศาสตร์าจัาร์ย์ พีร์ชัย ตร์ะกูลวิร์านนท์ เป็็น
แกนนำาในการ์ทำาป็ร์ะชาพีิจัาร์ณ์และพีัฒนาหลักสูตร์ จัน
ก่อตั�งหลักสูตร์ใหม่ข้องมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ในข้ณะ
นั�นใช้ช่�อว่ิา “สหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์” ขึ้�นมาบนฐาน 
การ์บูร์ณาการ์ศาสตร์ด้์านสังคมศาสตร์ ์ และมนุษยศาสตร์ ์
จััดการ์เร์ยีนการ์สอนร์ะดับชั�นป็ร์ญิญาตร์ทีี�มีร์ายวิิชาในลักษณะ  
“ ส ห วิิ ท ย า ก า ร์ ”  โ ด ย ร์ วิ ม วิิ ช า ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์์ 
มนุษยศาสตร์์ หลากหลายแข้นงมาหล่อหลอมบัณฑิิตที�มี
ควิามรู์อ้ยา่ง “สหวิิทยาการ์” ที�มีคณุภาพีไป็ทำางานใชส้งัคม
ไทย สบ่ป็ณธิาน 

“ฉันัรกัธรรมศาสตรเ์พราะ

ธรรมศาสตรส์อนใหฉั้ันรกัประชาชน” 
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      Between 1995 – 1998, during which Professor 
Noranit Setabutr was the rector of Thammasat 
University, the Thai government aimed to promote 
decentralized education administration by imple-
menting collegiate campus expansion programs. 
Concurrently, provincial community of Lampang 
stipulated that an undergraduate degree should be 
established in addition to the existing postgraduate 

program offered by the Faculty of Political Science 
continually for several years. In response, Professor 
Dr. Anek Laothamatas, then Vice President on Aca-
demic Affairs of Thammasat University, invited the 
then Rector to meet with Lampang provincial com-
munity to discuss the prospect of academic program 
administration in the province, which would adapt the 
Moral Science degree program components into the 
campus’ undergraduate study and would be offered 
for the first time in the country at the time and ex-
clusively at Lampang Campus.

Guided by the preceding Moral Science degree pro-
gram syllabus, a working group led by Professor Dr. 
Anek Laothamatas, Associate Professor Dr. Saitip 
Sukatipan and Associate Professor Pornchai Trakul-
waranont to conduct provincial public hearing and 
develop curriculum which subsequently became a 
fully realized Thammasat University’s new degree 
entitled “Interdisciplinary Studies of Social Science 
Program”, incorporating social science and human-
ities disciplines offered at undergraduate level. The 
courses and modules are ‘interdisciplinary studies’ 
across the myriad of social science and humanities, 
preparing the program’s graduates in becoming 
‘interdisciplinary’ in working to serve the interest of 
Thai public and giving truth to the motto, 

“I love Thammasat because Tham-
masat teaches me to love the 
people”.    

       In 1994 when Thammasat University was under 
the rectorship of Professor Dr. Charnvit Kasetsiri, a 
group of senior alumni of the University of Moral 
and Political Sciences, a precursory college to the 
present-day Thammasat University, and former Moral 
Science degree graduates together proposed the 
revival of the ‘Moral Science’ degree program. Many 
of Thammasat University executive administrators 
expressed interests and explored the possibility to 
draft a program incorporating disciplines across So-
cial Science and Humanities studies which resonates 
with contemporary needs of modern Thai society.  

Revival of
‘Moral Science Degree’

Establishment of 
Interdisciplinary Studies 
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ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญ์
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 2546
23 กุมภาพันธ์ 5 กุมภาพันธ์

เปิด SI ธรรมศาสตร์ ลำาปาง

คณะผู้บร์ิหาร์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ ได้อนุมัติจััดตั�ง
โคร์งการ์ศึกษา “หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชา
สหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์” ขึ้�นโดยจััดการ์เร์ียนการ์สอน
ที�มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนยล์ำาป็าง

สถาปนา
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ยกระดับเทียบเท่าคณะ
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ ได้ยกร์ะดับโคร์งการ์ป็ร์ิญญา
ตร์ี สาข้าสหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์ ข้ึ�นเป็็นหน่วิยงาน
ร์ะดับคณะ โดยใช้ช่�อว่ิา “วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์”  เม่�อ 
พี.ศ. 2546 โดยมี ร์องศาสตร์าจัาร์ยเ์ล็ก สมบัติ เป็็นคณบดี 
คนแร์ก ต่อมาเม่� อ มีการ์ยุบบัณฑิิตวิิทยาลัยลงไป็ 
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์จึ์ังได้นำาหลักสูตร์การ์ศกึษาร์ะดับ
บณัฑิิตศึกษาอีก 2 หลักสตูร์มาสังกัดวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 
ทำาใหนั้บจัาก พี.ศ. 2549 วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ป็ร์ะกอบไป็
ด้วิยหลักสูตร์ดังต่อไป็นี� 

1. หลักสูตร์ป็ริ์ญญาตร์ี ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้า
วิิชาสหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์ Bachelor of 

Arts Program in Interdisciplinary Studies of Social  
Science หร่์อช่� อย่อว่ิา SI จััดการ์เรี์ยนการ์สอนที�
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ ศูนย์ลำาป็าง ปั็จัจุับันนี�ได้
พีฒันาสาข้าวิิชาให้ทันสมัยบูร์ณาการ์สหวิิทยาการ์ศาสตร์ ์
ออกเป็็น 4 สาข้า ป็ร์ะกอบด้วิย ได้แก่ สาข้าจีันศึกษา 
(Chinese Studies) สาข้าอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำาโข้งศึกษา 
(Greater Mekong Subregion Studies) สาข้าการ์จััดการ์
ทร์ัพียากร์ทางสังคมและวัิฒนธร์ร์ม (Socio-Cultural 
Resources Management) และสาข้าการ์พัีฒนาการ์ 
ท่องเที�ยวิ (Tourism Development) โดยช่�อหลักสตูร์ภาษา

อังกฤษค่อ Bachelor of Arts Program in Interdisciplin-
ary Studies of Social Science บณัฑิิตที�สำาเร์จ็ัการ์ศึกษา
จัะได้วุิฒิ ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต (สหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์) 
หร์อ่ช่�อยอ่ตัวิอักษร์ ศศ.บ. (สหวิิทยาการ์สงัคมศาสตร์)์ ช่�อ
วุิฒภิาษาอังกฤษ ช่�อเต็มว่ิา Bachelor of Arts (Interdisci-
plinary Studies of Social Science) ช่�อยอ่ตัวิอักษร์ B.A. 
(Interdisciplinary Studies of Social Science) จััดการ์
เร์ยีนการ์สอน 4 ปี็ ณ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนย์ลำาป็าง

2. หลักสตูร์ป็ร์ญิญาโท ศิลป็ศาสตร์มหาบณัฑิิต สาข้า
วิิชาสตร์ีศึกษา (ช่�อเดิม) ซึ่ึ�งจััดการ์เร์ียนการ์สอน

ที�มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ท่าพีร์ะจัันทร์์ เดิมอยู่ภายใต้ 
การ์ดำาเนินงานข้อง 2 หน่วิยงาน ค่อ สำานักบัณฑิิตอาสา
สมัคร์และโคร์งการ์สตรี์และเยาวิชนศึกษา โดยดำาเนิน
การ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนในรู์ป็โคร์งการ์พิีเศษต่อมา
เม่�อควิบร์วิมสังกัดต่อวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ได้ป็ร์ับป็รุ์ง
หลักสูตร์หลายคร์ั�งจันปั็จัจุับัน ใช้ช่� อว่ิา “หลักสูตร์ 
ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข้าวิิชาสตร์ี เพีศสถานะ 
และเพีศวิิถีศึกษา  ใช้ภาษาอังกฤษว่ิา Master of Arts 
Program in Women, Gender and Sexuality Stud-
ies ผู้สำาเร์็จัการ์ศึกษาจัะได้ป็ร์ิญญาช่� อภาษาไทยว่ิา 
“ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต (สตร์ี เพีศสถานะ และเพีศวิิถี

ศึกษา) ภาษาอังกฤษว่ิา Master of Arts (Women, Gen-
der and Sexuality Studies) โดยมีช่�อยอ่ตัวิอักษร์ ศศ.ม.  
(สตร์ี เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา) และช่�อย่อภาษา
อังกฤษว่ิา  M.A. (Women, Gender and Sexuality  
Studies)

3. ห ลั ก สู ต ร์ ป็ รั์ ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิิ ต  ส า ข้ า วิิ ช า 
ส ห วิิ ท ย า ก า ร์  ซึึ่� ง จัั ด ก า ร์ เ รี์ ย น ก า ร์ ส อ น ที�

มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ ท่าพีร์ะจัันทร์์ เดิมอยู่ใต้
สำา นักงานบัณฑิิตศึกษามหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
ภายหลังป็ร์ับป็รุ์งหลักสูตร์ในสัง กัดข้อง วิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์  ใช้ช่�อหลักสูตร์ภาษาไทยว่ิา หลักสูตร์ป็รั์ชญา
ดษุฎีบณัฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์ ตร์งกับภาษาอังกฤษว่ิา 
Doctor of Philosophy Program in Integrated Science 
โดยช่�อป็ริ์ญญาและสาข้าวิิชาภาษาไทย จัะใช้ช่�อเต็มว่ิา  
ป็ร์ัชญาดุษฎีบัณฑิิต (สหวิิทยาการ์) ช่� อภาษาอังกฤษ  
ช่�อเต็ม Doctor of Philosophy (Integrated Science) 
ช่�อยอ่ตัวิอักษร์ ป็ร์.ด. (สหวิิทยาการ์)  และช่�อยอ่ตัวิอักษร์
ภาษาอังกฤษว่ิา  Ph.D. (Integrated Science) 
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2556 2557 2561 2563
เปิด PPE ธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

จัดต้ังหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้ เ ปิ็ดหลักสูตร์ป็ร์ิญญาตร์ ี
ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ัชญา การ์เม่อง และ
เศร์ษฐศาสตร์์  ใช้ช่�อหลักสูตร์ภาษาอังกฤษว่ิา Bachelor 
of Arts Program in Philosophy, Politics and Eco-
nomics นักศึกษาที�สำาเร์็จัการ์ศึกษาจัะได้วุิฒิป็ร์ิญญาตร์ ี 
ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต (ป็รั์ชญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์)์ 
ช่�อวุิฒภิาษาอังกฤษ ช่�อเต็ม Bachelor of Arts (Philoso-
phy, Politics and Economics) ตัวิอักษร์ช่�อยอ่วุิฒ ิศศ.บ. 
(ป็รั์ชญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์์) และช่�อย่อภาษา
อังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  
โดยดำาเนินการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน ณ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ท่าพีร์ะจัันทร์์ โดย เป็ิดร์ับนักศึกษา เป็็น 
ปี็แร์ก ในป็ีการ์ศึกษา 2556 มีนักศึกษาสนใจัเข้้าสอบ
แข้ง่ข้นัจัำานวินมาก

พุทธศักราช 2557 เปิด PPE 
ธรรมศาสตร์ ลำาปาง 

ก่อต้ังหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีธรรมศาสตร์ลำาปาง

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้ข้ยายหลักสูตร์ป็ร์ิญญาตร์ ี
ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ัชญา การ์เม่อง และ
เศร์ษฐศาสตร์ ์ ที�ใชช้่�อหลักสูตร์ภาษาอังกฤษว่ิา Bachelor 
of Arts Program in Philosophy, Politics and Econom-
ics โดยนักศึกษาที�สำาเร์็จัการ์ศึกษาจัะได้วุิฒิป็ร์ิญญาตร์ ี 
ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต (ป็รั์ชญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์)์ 
ช่�อวุิฒภิาษาอังกฤษ ช่�อเต็ม Bachelor of Arts (Philoso-
phy, Politics and Economics) ตัวิอักษร์ช่�อยอ่วุิฒ ิศศ.บ. 
(ป็รั์ชญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์์) และช่�อย่อภาษา
อังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  
โดยดำาเนินการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน ณ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ศู์นยล์ำาป็าง โดย เปิ็ดร์บันักศึกษา เป็็นปี็แร์ก 
ในปี็การ์ศึกษา 2557

เปิด DSI ธรรมศาสตร์ รังสิต

ด้วิยควิามจัำาเป็็นด้านการ์บูร์ณาการ์ศาสตร์์ทั�งทางด้าน
สงัคมศาสตร์ ์มนุษยศ์าสตร์ ์และวิิทยาศาสตร์ที์�ตอบโจัทย์
ควิามเป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกยุคใหม่ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์
จึังเปิ็ดการ์เร์ียนการ์สอนหลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต 
สาข้าวิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์มข้อ้มูล หร์อ่ Bachelor of 
Science Program in Data Science and Innovation หร์อ่
เร์ียกยอ่ว่ิา DSI โดยบัณฑิิตที�สำาเร์็จัการ์ศึกษาจัะได้ร์ับวุิฒิ
ป็ร์ญิญา วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต (วิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์ม
ข้อ้มูล) หร์อ่ Bachelor of Science (Data Science and 
Innovation) ซึ่ึ�งมีช่�อยอ่ วิท.บ. (วิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์ม
ข้้อมูล) หร์่อ B.Sc. (Data Science and Innovation) 
จััดการ์เรี์ยนการ์สอนในร์ะยะเวิลา 4 ปี็ ณ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนย์ร์งัสติ 

เปิด PPE Inter Thammasat 
Thaprachan

วิิทยาลัยเปิ็ดหลักสูตร์นานาชาติ สาข้าวิิชาป็รั์ชญา 
การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์ที�ใชช้่�อหลักสตูร์ภาษาอังกฤษ
ว่ิา Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics 
and Economics (International Program) โดยนักศึกษา
ที�สำาเร์็จัการ์ศึกษาจัะได้วุิฒิป็ร์ิญญา Bachelor of Arts 
(Philosophy, Politics and Economics)  (International 
Program) หร์อ่B.A. (Philosophy, Politics and Econom-
ics)  โดยดำาเนินการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน ณ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์ท่าพีร์ะจัันทร์ ์โดย เปิ็ดร์บันักศึกษาเป็็นปี็แร์ก 
ในปี็การ์ศึกษา 2564 นี�
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Launch of Interdisciplinary 
Studies Program, Thammasat 
University Lampang Campus

Thammasat University administration committee 
approved the proposed “Bachelor of Arts Program 
in Interdisciplinary Studies of Social Science” to be 
taught at Thammasat University Lampang Campus.

The Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary 
Studies was elevated into university faculty  
entitled the College of Interdisciplinary Studies under  
Associate Professor Lek Sombat’s rectorship.  
Subsequently when the Graduate School was  
dissolved, two degree programs were incorporated 
under the College of Interdisciplinary Studies.  
Incorporating two degrees formerly offered at the  
defunct Graduate School ,  the College of  
Interdisciplinary Studies since 2006 offers the 
following programs:

1.Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary 
Studies of Social Science: Offered at 

Thammasat University Lampang Campus, the 
program currently covers 4 interdisciplinary studies 
namely Chinese Studies, Greater Mekong Subregion 
Studies, Socio-Cultural Resources Management and 
Tourism Development. Students graduating from the 
program will receive a Bachelor of Arts degree in 

Interdisciplinary Studies of Social Science (B.A. 
Interdisciplinary Studies of Social Science). The 
4-year program was offered at Thammasat University 
Lampang Campus.

2. Master of Arts Program in Women, Gender 
and Sexuality Studies: Formerly known as 

the Master of Arts Program in Women Studies, the 
program was then taught as a special program at 
Thammasat University Tha Prachan Campus and 
under the administration of the Graduate Volunteer 
Office and Women and Youth Studies Program and 
was subsequently incorporated into the College of 
Interdisciplinary Studies and has undergone multi-
ple curricular revisions. Students graduating from 
the program will receive a Master of Arts degree in 
Women, Gender and Sexuality Studies (M.A. women, 
Gender and Sexuality Studies).

3.Doctor of Philosophy Program in Integrated 
Science: Formerly taught at Thammasat  

University Tha Prachan Campus, the program was 
under the administration of Graduate Studies 
Office and later incorporated into the College of  
Interdisciplinary Studies. Students graduating from 
the program will receive a Doctor of Philosophy  
degree in Integrated Science (Ph.D. Integrated 
Science).   

The College of Interdisciplinary Studies introduced 
the Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics 
and Economics, taught at Thammasat University Tha 
Prachan Campus. The program was first offered in 
2013 and garnered massive interests of candidates. 
Students graduating from this program will receive 
a Bachelor of Arts degree in Philosophy, Politics and 
Economics (B.A. Philosophy, Politics and Economics).

Important Milestones of
College of Interdisciplinary Studies,
Thammasat University

1999 2003 2013
23 FEBRUARY 5 FEBRUARY

Inauguration of College of     
Interdisciplinary Studies as a 
faculty

Launch of Philosophy, Politics 
and Economics Program (PPE) 
at Thammasat University 
Thaprachan Campus
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2014 2018 2020
Inauguration of Philosphy,  
Politics and Economics         
Program (PPE) at Thammasat  
University Lampang Campus

           The College of Interdisciplinary Studies 
inaugurated the Bachelor of Arts Program in 
Philosophy, Politics and Economics to be taught at 
Thammasat University Lampang Campus in 2014. 
Students graduating from this program will receive 
a Bachelor of Arts degree in Philosophy, Politics and 
Economics (B.A. Philosophy, Politics and Economics). 

Inauguration of Data Science 
and Innovation Program at 
Thammasat University Rangsit 
Campus

In response to evolving global demands to integrate 
social science, humanities and science, the College of 
Interdisciplinary Studies introduced the Bachelor of 
Science Program in Data Science and Innovation (DSI) 
taught at Thammasat University Rangsit Campus. 
Students graduating from the 4-year undergraduate 
program will receive a Bachelor of Science degree 
in Data Science and Innovation (B.Sc. Data Science 
and Innovation).

Inauguration of Bachelor of 
Arts Program in Philosophy, 
Politics and Economics 
(International Program)

The College of Interdisciplinary Studies introduced 
the Bachelor of Arts International Program in 
Philosophy, Politics and Economics to be taught 
at Thammasat University Tha Prachan Campus.
Students graduating from this program will receive 
a Bachelor of Arts degree in Philosophy, Politics and 
Economics (B.A. Philosophy, Politics and Economics). 
Student admission commences in 2021.
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โลโก้ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความหมาย โลโก้
1.โคร์งสร์า้งรู์ป็โดม แสดงเอกลักษณวิ์ิทยาลัย

2.รู์ป็หนังสอ่ 3 เล่มร์วิมกัน ให้ควิามรู์ส้กึพีุง่สูด้่านบน แสดง
ถึงการ์บูร์ณาการ์ข้า้มศาสตร์ ์พัีฒนาสูอ่งค์ควิามรู์ใ้หม่

3.สัญลักษณ์ตัวิอักษร์ ลายเส้นเคล่�อนไหวิต่อเน่�องแสดง
ถึง องค์ควิามรู์ใ้หม ่อันเกิดจัากการ์บูร์ณาการ์ข้า้มศาสตร์์

4.ลักษณะตัวิอักษร์ ลายเส้นเคล่�อนไหวิต่อเน่�องแสดงถึง 
องค์ควิามรู์ใ้หม ่อันเกิดจัากบูร์ณาการ์ข้า้มศาสตร์์

ผู้ออกแบบ

อาจัาร์ย์บำารุ์ง อิศร์กลุ
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โครงสร้าง
องค์กร
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โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจำาวิทยาลัย

คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

(ศูนย์ลำาปาง)

รองคณบดี 
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ

ส่ือสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา

(ศูนย์ลำาปาง)

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา

(ท่าพระจันทร์)

รองผู้อำานวยการ
หลักสูตร

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าท่ี

ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำานวยการ
หลักสูตร

คณาจารย์ เลขานุการวิทยาลัย
สหวิทยาการ
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รายนาม  
ผู้บริหาร
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รายนามคณบดี

รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ2547 - 2550

2550 - 2553

2553 - 2556

2556 - 2559

2559 - 2562

1 พฤศจิกายน 2562 
- 28 เมษายน 2563

29 เมษายน 2563
- 25 ตุลาคม 2563

2563 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง 
ศิริวรรณ สืบนุการณ์
(รักษาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล

ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
(รักษาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายนามผู้บริหาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี 

คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ



รายนามผู้บริหาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 67รายงานประจำาปี 256466

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำาปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และส่ือสารองค์กร

อาจารย์ ดร.อรณิชา เม่ียงบัว รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ วรรณวนัช อรุณฤกษ์อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
(ศูนย์ลำาปาง)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
(ท่าพระจันทร์)

อาจารย์ สมเกียรติ โกศลสมบัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ผู้อำานวยการหลักสูตร

รองผู้อำานวยการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

อาจารย์ ดร.อรณิชา เม่ียงบัว

รองผู้อำานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                            
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  

ผู้อำานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์   
(ศูนย์ลำาปาง)

ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                                    
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

ผู้อำานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมข้อมูล

ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง

อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73รายงานประจำาปี 256472

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (PPE-THAPRACHAN)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ์

อาจารย์ ดร. อรณิชา เม่ียงบัว อาจารย์ นุชรี วงศ์สมุท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 75รายงานประจำาปี 256474

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง (SI)

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ย่ิงลักษณ์ กาญจนฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน เลิศภูษิต



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง (SI)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 77รายงานประจำาปี 256476

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

อาจารย์ ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง (SI)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 79รายงานประจำาปี 256478

อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธ์ุเพ็ง

อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

อาจารย์ วราพร แซ่จึง

อาจารย์ วรรณวนัช อรุณฤกษ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง (PPE-LAMPANG)

รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ

อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 81รายงานประจำาปี 256480

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (PPE Inter)

อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล (DSI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

อาจารย์ สมเกียรติ โกศลสมบัติอาจารย์ ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ล้ิมประเสริฐ

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์ 



รายนามคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 83รายงานประจำาปี 256482

อาจารย์ชาวต่างประเทศ CHAIR PROFESSORS

Miss Sun YingJie Professor David Wells Engstrom

รายนามเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีสำานักงานคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่

นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำา

นายพรชัย ต้ังวิกขัมภ์ 

นางสาวพัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำานาญการ 
เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา (ท่าพระจันทร์)



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 85รายงานประจำาปี 256484

รายนามเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีสำานักงานคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

นางสาวภัทราภรณ์ คชฤทธ์ิ 

นางรุ่งนภา ย้ิมกมล นางสาวพิมพ์วลัญช์ นาคอ่วมค้า

นางสาวนวลพรรณ เป่ียมจันทร์

นางสุนทรี ศรีศิริกุล

นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำาเเหน่งหัวหน้างานบริหาร
สำานักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(ท่าพระจันทร์)

พนักงานบริการ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าท่ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (PPE-THAPRACHAN)

นายสิงหภณ ต้ังชนะเดชะทรัพย์

นางสาวภาวิณี บัวงาม 

นางสาวสายพิน พยุง 

นางสาววริยา วรรณธนานนท์ 

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษาเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป



รายนามเจ้าหน้าท่ี

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87รายงานประจำาปี 256486

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (PPE Inter)

นางสาวชุติณัฐ ระวิสะญา นางสาวปาลิดา ศิลปชำานาญ

นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการ

นางสาวจันทร์จิรา เกตุดี นายเกษม สีดากูด

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 89รายงานประจำาปี 256488

รายนามเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำาปาง)

นางสนธยา วิจิตรยืนยง

นางนิตยา เช่ียวชาญ

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา 
(ศูนย์ลำาปาง)

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำาเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำานักงาน 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำาปาง)

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชรินพร โกเมฆ

นางกรรณิกา สอนปาละ

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 91รายงานประจำาปี 256490

รายนามเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล (DSI) วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต)

เจ้าหน้าท่ีโครงการ
TU Frontier School

นายกันตภณ กุณาวงศ์

นายธนากร ต่ายจันทร์ 

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์ นายเมธาศักด์ิ บุญร่ม

 นางสาวณิศาชล ศักด์ิวนิชลนางสาวชนินาถ บัวเขียวอ่อน

นางสาวสุธามาศ แสงภารา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำาปาง)



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 93รายงานประจำาปี 256492

รายละเอียดของ
หลักสูตรต่าง ๆ 



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 95รายงานประจำาปี 256494

หลักสูตร

BA
CH
EL
OR ปริญญาตรี

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล

โดยเหตทีุ�สภาวิะเศร์ษฐกิจั การ์เม่อง และสงัคมทั�ง
ภายในและร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศได้พีฒันาเจัร์ญิก้าวิหน้าและมี
ควิามสลับซึ่บัซึ่อ้นยิ�งข้ึ�นอยา่งมาก พีร์อ้มๆ กับพีฒันาการ์
และควิามเจัร์ญิก้าวิหน้านั�น ปั็ญหาต่างๆ ทั�งทางเศร์ษฐกิจั 
การ์เม่อง และสังคมเพีิ�มทวีิข้ึ�น มีควิามยุ่งยากซึ่ับซึ่้อน
คาบเกี�ยวิและ มีควิามละเอียดอ่อนมากยิ�งขึ้�นตามไป็ด้วิย 
ป็ร์ะกอบกับเม่�อพีิจัาร์ณาในร์ะดับพี่�นที�จัะเห็นได้ว่ิาภาค
เหน่อข้องป็ร์ะเทศไทยเป็็นภูมิภาคที�มีควิามโดดเด่นใน
ด้านต่างๆ เชน่ ป็ร์ะวัิติศาสตร์ ์ทร์พัียากร์ เป็็นต้น ร์วิมทั�ง
เป็็นพี่�นที�ยุทธศาสตร์ท์างด้านเศร์ษฐกิจั สงัคม วัิฒนธร์ร์ม 
การ์เม่อง เน่�องจัากมอีาณาเข้ตติดต่อกับป็ร์ะเทศเพี่�อนบา้น
หลายป็ร์ะเทศ ป็ร์ากฏิการ์ณ์ต่างๆ ที�เกิดข้ึ�นอันเป็็นผลมา
จัากการ์มีป็ฏิิสมัพีนัธกั์น จัำาเป็็นต้องอาศัยองค์ควิามรู์จ้ัาก
ศาสตร์์ต่างสาข้าที�มีควิามหลากหลายเชิงสหวิิทยาการ์ 
(Interdisciplinary) มาป็ร์ะยุกต์ใช้ในการ์ทำาควิามเข้้าใจั 
อธิบาย วิิเคร์าะห์ เพี่�อการ์ป้็องกันและแก้ไข้ปั็ญหาทั�ง
เชิงร์ับและเชิงรุ์กให้บร์ร์ลุเป้็าหมายสูงสุดข้องการ์พีัฒนา
ป็ร์ะเทศ เช่น องค์ควิามรู์จ้ัากสาข้าเศร์ษฐศาสตร์ ์ร์ฐัศาสตร์ ์
นิติศาสตร์ ์สงัคมวิิทยาและมานุษยวิิทยา วิิทยาศาสตร์แ์ละ
เทคโนโลย ีเป็็นต้น 

ยิ�งไป็กว่ิานั�นมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ย์งัยดึมั�นใน
พีันธกิจัเพี่�อตอบสนองนโยบายข้องร์ัฐ นการ์ข้ยายโอกาส
ทางการ์ศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
ศูนยล์ำาป็าง ในฐานะที�เป็็นหนว่ิยงานหนึ�งข้องมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ จึังเห็นควิร์จััดให้มีหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์
บัณฑิิต สาข้าสหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์ข้ึ�น โดยจุัดเด่น
ข้องหลักสตูร์ ค่อ การ์บูร์ณาการ์ศาสตร์แ์ข้นงต่างๆ เข้า้มา
ในการ์เร์ยีนการ์สอน ทั�งนี�เพ่ี�อผลิตบัณฑิิตที�มีคณุภาพีและ
ศักยภาพีในเชิงสหวิิทยาการ์ออกไป็ร์ับใช้ป็ร์ะชาชนและ
สังคม ตลอดจันสร้์างองค์ควิามรู์้ที�มีลักษณะสหวิิทยาการ์
ให้เท่าทันกับกร์ะแส ควิามเป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลก เพี่�อการ์
พีฒันา ป้็องกัน และแก้ไข้ปั็ญหาต่างๆ ในร์ะดับภูมิภาคและ
ร์ะดับชาติต่อไป็ ด้วิยเหตุผลทั�งหมดทั�งมวิลนี�เอง วัินที� 23 
กมุภาพีนัธ ์2542  คณะผู้บร์หิาร์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
ได้อนุมัติจััดตั�งโคร์งการ์ศึกษา “หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์-
บัณฑิิต สาข้าสหวิิทยาการ์สังคมศาสตร์์” ข้ึ�นโดยจััดการ์
เร์ยีนการ์สอนที�มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนยล์ำาป็าง

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์
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ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :     
หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์
สงัคมศาสตร์ ์

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :    
Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies 
of Social Science

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต (สหวิิทยาการ์  
 สงัคมศาสตร์)์ 

              ช่�อยอ่ :  ศศ.บ. (สหวิิทยาการ์สงัคมศาสตร์)์ 

• ภาษาอังกฤษ  

 ช่�อเต็ม : Bachelor of Arts (Interdisciplinary   
 Studies of Social Science)

 ช่�อยอ่ : B.A. (Interdisciplinary Studies of   
 Social Science) 

วิัชื่าเอก       

1. จีันศึกษา 
(Chinese Studies) 

2. อนุภูมิภาคลุ่มแมน่ำาโข้งศึกษา 
(Greater Mekong Subregion Studies) 

3. การ์จััดการ์ทรั์พียากร์ทางสงัคมและวัิฒนธร์ร์ม 
(Socio-Cultural Resources Management) 

4. การ์พัีฒนาการ์ท่องเที�ยวิ 
 (Tourism Development)

มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนยล์ำาป็าง
เลข้ที� 248 หมู่ 2 ถนนลำาป็าง - เชียงใหม่ 
อำาเภอห้างฉตัร์ จัังหวัิดลำาป็าง 52190

ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลการติดต่อ

TEL : 054 - 237-999
E- mail : socsci_lp@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/cisacademic 

http:// www.facebook.com/cisacademic
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มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ก่อตั�งข้ึ�นโดยยึดมั�นใน
ป็ณิธานการ์ผลิตบัณฑิิตเพ่ี�อรั์บใช้สังคมและป็ร์ะชาชน 
ลักษณะเด่นข้องหลักสตูร์มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ใ์นชว่ิง
แร์กที�เร์ยีกกันว่ิาหลักสตูร์ธร์ร์มศาสตร์บณัฑิิตค่อ การ์เป็็น
หลักสูตร์ที�ศึกษาคร์อบคลุมศาสตร์์สาข้าต่างๆ มากกว่ิา
หนึ�งสาข้า ซึ่ึ�งเอ่� ออำานวิยให้บัณฑิิตมีองค์ควิามรู้์และ 
มุมมองที�กว้ิางข้วิาง และสามาร์ถนำาไป็ป็ร์ะยุกต์เข้า้กับการ์
ทำางานที�หลากหลาย ร์วิมทั�งมีพ่ี�นฐานควิามรู์้ที�เพีียงพีอ
ในการ์ศึกษาต่อในร์ะดับที�สงูขึ้�น ในปั็จัจุับนั มหาวิิทยาลัย 
ชั�นนำาในต่างป็ร์ะเทศหลายแหง่ได้จััดให้มีการ์เร์ยีนการ์สอน
ในหลักสูตร์ร์ะดับป็ริ์ญญาตร์ ีสาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์ ์

(Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดย
มุ่งหวัิงให้นักศึกษามีควิามรู์้และทักษะทางควิามคิดที� 
เท่าทันกับควิามเป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกยุคปั็จัจุับันซึ่ึ�งมี 
ควิามซัึ่บซึ่อ้น (complexity) และการ์พึี�งพีากันและกัน

(interdependency) และจัำาเป็็นต้องอาศัยควิามรู์้จัาก
ศาสตร์ต่์างสาข้าที�เป็็นสหวิิทยาการ์ 

(interdisciplinary) มาป็ร์ะยุกต์ใชใ้นการ์ทำาควิามเข้า้ใจั 
วิิเคร์าะห์ และแก้ปั็ญหาข้องสงัคมและป็ร์ะเทศ

  

เม่�อพิีจัาร์ณาจัากป็ณิธานเม่�อแร์กตั�งมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ร์วิมถึงควิามจัำาเป็็นในโลกปั็จัจุับันตามที�
กล่าวิมาข้้างต้น วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์จึังเห็นควิร์จััดให้มี
หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาป็รั์ชญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์์ ข้ึ�น โดยจุัดเด่นข้องหลักสูตร์ค่อ 
การ์บูร์ณาการ์องค์ควิามรู้์ข้องศาสตร์์แข้นงต่างๆ 
เข้า้มาในการ์เรี์ยนการ์สอน เพ่ี�อสร้์างบัณฑิิตที�มีควิามรู์แ้ละ
ควิามเข้า้ใจัสภาวิะข้องโลกยุคปั็จัจุับนั ทั�งในทางการ์เม่อง 
เศร์ษฐกิจั กฎหมาย และพี่�นฐานทางป็ร์ัชญา ตลอดจัน
เผยแพีร์่องค์ควิามรู์้ที�มีลักษณะสหวิิทยาการ์ให้เท่าทันกับ
กร์ะแสการ์เป็ลี�ยนแป็ลงที�เกิดข้ึ�น ร์วิมทั�งป็ร์ะยุกต์ใช้ควิามรู้์
ดังกล่าวิเพ่ี�อการ์พัีฒนาและแก้ไข้ปั็ญหาต่างๆ ข้องป็ร์ะเทศ 

พุุทธศัักราช 2556  วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้เปิ็ด
หลักสตูร์ป็ร์ญิญาตร์ ีศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา 
การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์์ โดยดำาเนินการ์จััดการ์เร์ียน
การ์สอน ณ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ท่าพีร์ะจัันทร์ ์โดย 
เปิ็ดรั์บนักศึกษา เป็็นปี็แร์ก ในปี็การ์ศึกษา 2556 มีนักศึกษา
สนใจัเข้า้สอบแข้ง่ข้นัจัำานวินมาก

 พุุทธศัักราช 2557 วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ได้ข้ยาย
หลักสตูร์ป็ร์ญิญาตร์ ีศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา 
การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์  โดยดำาเนินการ์จััดการ์เร์ยีน
การ์สอน ณ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ศูนย์ลำาป็าง โดย 
เปิ็ดรั์บนักศึกษา เป็็นปี็แร์ก ในปี็การ์ศึกษา 2557

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :      
หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :     
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economic

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต (ป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์)์ 

             ช่�อยอ่ :  ศศ.บ. (ป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์)์ 

• ภาษาอังกฤษ  

 ช่�อเต็ม : Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)

 ช่�อยอ่ : B.A. (Philosophy, Politics and Economics) 

ท่าพุระจัันทร์

คณุสงิหภณ ตั�งชนะเดชะทรั์พีย์
คณุวิร์ยิา วิร์ร์ณธนานนท์
TEL : 062 - 169 – 6556 / 084 - 246 – 3655
Line id :  0621696556 / mynameisyeee
E- mail : ppethammasat@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/PPEThaprachan 

ที�อยู ่  วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ (ท่าพีร์ะจัันทร์)์ ตั�งอยูเ่ลข้ที� 
2 ถนนพีร์ะจัันทร์ ์แข้วิงพีร์ะบร์มมหาร์าชวัิง เข้ตพีร์ะนคร์ 
กรุ์งเทพีมหานคร์ 10200

ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลการติดต่อ

ศันูย์ล์ำำาปาง

คณุกันตภณ กณุาวิงศ์
TEL :  054 - 237999 ต่อ 5334
E- mail :   apirakyo_tu@hormail.com
Facebook : www.facebook.com/PPELampang 

ที�อยู ่วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ (ศูนยล์ำาป็าง) ตั�งอยู ่
เลข้ที� 248 ถนนลำาป็าง-เชียงใหม ่ตำาบลป็งยางคก อำาเภอ
ห้างฉตัร์ จัังหวัิดลำาป็าง 52190

http://www.facebook.com/PPEThaprachan
http://www.facebook.com/PPELampang
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หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาป็รั์ชญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์์ (หลักสูตร์นานาชาติ) หลักสูตร์ใหม ่
ป็รั์บป็รุ์งจัากหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา 
การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์์ (พี.ศ.2561) โดยวิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์มีแนวิควิามคิดที� จัะพีัฒนาหลักสูตร์ 
ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าป็ร์ัชญา การ์เม่อง และ
เศร์ษฐศาสตร์์ ให้เป็็นหลักสูตร์นานาชาติที�ผสมผสาน
ร์ะหว่ิางจิัตวิิญญาณแห่งธร์ร์มศาสตร์์และนโยบายพีัฒนา
ควิามเป็็นนานาชาติข้องมหาวิิทยาลัย และเพี่�อเป็็นสร้์าง
ควิามโดดเด่นให้แก่หลักสูตร์นานาชาติดังกล่าวิ เน่�อหา
สาร์ะจัะมุ่งเน้นการ์เร์ียนการ์สอนเกี�ยวิกับ “ป็ร์ัชญา 
การ์เม่อง และเศร์ษศาสตร์์ในบร์ิบทอนุภูมิภาคอาเซึ่ียน
และเอเชีย” เพ่ี�อให้สอดคล้องกับพีลวัิตร์ข้องศตวิร์ร์ษ
ที� 21 ที�ได้ร์ับสมญาว่ิาเป็็น “ศตวิร์ร์ษแห่งเอเชีย (Asian 
Century)” และเพี่�อร์องร์ับนักศึกษาจัากอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำาโข้ง ภูมิภาคอาเซึ่ียน และภูมิภาคอ่�นที�มีควิามสนใจั
หลักสูตร์การ์ศึกษานานาชาติทางด้านป็ร์ัชญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์์ที�เน้นบูร์ณาการ์สังคมศาสตร์์กับการ์ใช้
วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีเพี่�อตอบโจัทย์ทางสังคมภายใต้
บร์บิท Asian Century

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :     
หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง 
และเศร์ษฐศาสตร์ ์(หลักสตูร์นานาชาติ) 

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :    
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics 
and Economic (International Program)

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต (ป็ร์ชัญา การ์เม่อง  
 และเศร์ษฐศาสตร์ ์หลักสตูร์นานาชาติ) 

             ช่�อยอ่ :  ศศ.บ. (ป็ร์ชัญา การ์เม่อง 
 และเศร์ษฐศาสตร์ ์หลักสตูร์นานาชาติ)

• ภาษาอังกฤษ  

 ช่�อเต็ม : Bachelor of Arts (Philosophy,   
 Politics and Economics)     
 (International Program)

คัณุ์ชุติิณ์ฐั	ระวิัสำะญา
คัณุ์ปาลิัดัา	ศลิัปชำานาญ

TEL	:	02	613	2852
E	-	mail	:	ppe.tu.international@gmail.com
Facebook	:	www.facebook.com/ppeinterTU

ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลการติดต่อ

ช่�อยอ่ : B.A. (Philosophy, Politics and Economics)     
(International Program)

http://www.facebook.com/ppeinterTU
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จัากวิิสัยทัศน์เชิงนโยบายข้องรั์ฐบาลที�ต้องการ์ 
ข้ับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัแบบเดิมไป็สู่เศร์ษฐกิจัที�ข้ับเคล่�อน 
ด้านนวัิตกร์ร์ม ด้วิยนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ี� อให้
ป็ร์ะเทศไทยกลายเป็็นกลุ่มป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้สูง โดย 
การ์ผลักดันการ์เจัร์ญิเติบโตทางเศร์ษฐกิจั (S-Curve) จัาก
เดิมเป็็นการ์พีัฒนาในรู์ป็แบบเร์ียกว่ิา New S-Curve ซึ่ึ�ง
เป็็นรู์ป็แบบข้องการ์ ลงทนุในอุตสาหกร์ร์มใหม ่เพ่ี�อเป็ลี�ยน 
รู์ป็แบบสินค้าและเทคโนโลยี  ในอุตสาหกร์ร์มอนาคต 
เหล่านี�ให้เป็็นกลไก ที�สำาคัญในการ์ขั้บเคล่�อนเศร์ษฐกิจั 
(New Growth Engines) ข้อง ป็ร์ะเทศ ซึ่ึ� งต้องมี 
การ์ พีฒันากำาลังคนให้พีร์อ้มเข้้าสูยุ่คเศร์ษฐกิจัและสงัคม
ดิจิัทัล (Workforce) ซึึ่�งป็ร์ะเทศไทยยังมีควิามข้าดแคลน
บุคลากร์ที�มีควิามรู์้ควิามสามาร์ถสูงที�จัะไป็ตอบสนอง 
ภาคอุตสาหกร์ร์ม ไป็สู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพีียงพีอ 
ด้วิยเหตุ นี� ในปี็  2561 ทางร์ัฐบาลโดย กร์ะทร์วิง 
การ์อุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม (อวิ.) 
ได้เปิ็ดโอกาสให้มหาวิิทยาลัยต่าง ๆ ย่�นข้้อเสนอเพี่�อ
สร์้างหลักสูตร์ให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์ข้องป็ร์ะเทศ 
ดังกล่าวิ ในช่� อข้อง “โคร์งการ์ผลิตบัณฑิิตพัีนธุ์ใหม่
เพี่�อสร์้างกำาลังคนที�มีสมร์ร์ถนะสูงสำาหร์ับอุตสาหกร์ร์ม 
New Growth engine 

ตามนโยบาย Thailand 4.0  และการ์ป็ฏิิรู์ป็ 
การ์อุดมศึกษาไทย (ปี็2561-2565)

 ใ น ก า ร์ นี�  ก ลุ่ ม อ า จั า ร์ ย์ ที� ทำา วิิ จัั ย ท า ง 
ด้าน วิิทยาศาสตร์์ข้้อมูล ซึึ่�งป็ร์ะกอบด้วิย อาจัาร์ย์จัาก
สาข้าวิิชาวิิทยาการ์คอมพีิวิเตอร์์ สาข้าคณิตศาสตร์์และ
สถิติ ร์ว่ิมกับ อาจัาร์ย์จัากวิิทยาลัยนวัิตกร์ร์ม มีควิามเห็น
ตร์งกันว่ิา วิิทยาศาสตร์ข์้อ้มูล (Data Science) นวัิตกร์ร์ม 
(Innovation) และ การ์แป็ร์รู์ป็ทางดิจิัทัล (Digital Trans-
formation) เป็็นศาสตร์์และเทคโนโลยีสำาคัญที�กำาลังจัะ 
เข้้ามาในป็ร์ะเทศไทย จึังได้ช่วิยกันร์่างหลักสูตร์ข้ึ�น โดย
ทางกลุ่มอาจัาร์ย์จัากคณะวิิทยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยี จัะ
เน้นทางด้าน วิิทยาศาสตร์ข์้อ้มูล ซึ่ึ�งจัะเป็็นการ์สอนที�เน้น 
ทางด้านคอมพิีวิเตอร์ ์คณิตศาสตร์ ์และ การ์เขี้ยนโป็ร์แกร์ม 
โดยตั�งช่�อหลักสูตร์ว่ิา “หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้า
วิิทยาศาสตร์์และนวัิตกร์ร์มข้้อมูล (Data Science and 
Innovation)” ส่วินกลุ่มอาจัาร์ย์ทางวิิทยาลัยนวัิตกร์ร์ม 
จัะเน้นทางด้านการ์แป็ร์รู์ป็ทางดิจิัทัล โดยตั�งช่�อหลักสูตร์
ว่ิา “หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชานวัิตกร์ร์ม
และการ์แป็ร์รู์ป็ทางดิจิัทัล (Digital Transformation 
and Innovation)” โดยทั�งสองคณะได้มีการ์ลงนามบนัทึก 

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมข้อมูล 

ควิามร์่วิมม่อการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน เดิมหลักสูตร์
วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิทยาศาสตร์์และนวัิตกร์ร์ม
ข้้อมูล (Data Science and Innovation)  สังกัดอยู่
ที�  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ตามสังกัดเดิม
ข้องกลุ่มอาจัาร์ย์ผู้ก่อตั�งหลักสูตร์ ต่อมามหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์มีนโยบายที�อยากให้การ์เรี์ยนการ์สอนข้อง
มหาวิิทยาลัยเป็็นการ์บูร์ณาการ์ร์ะหว่ิาง สงัคมศาสตร์แ์ละ
วิิทยาศาสตร์์ ป็ร์ะกอบกับ หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต 
สาข้าวิิทยาศาสตร์์และนวัิตกร์ร์มข้้อมูล เป็็นหลักสูตร์ที�
จััดการ์เร์ียนการ์สอนเป็็นแบบโมดูล และเป็็นหลักสูตร์

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :     
หลักสตูร์วิิทยาศาสตร์บณัฑิิต สาข้าวิิทยาศาสตร์แ์ละ
นวัิตกร์ร์มข้อ้มูล 

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :    
Bachelor of Science Program in Data Science and 
Innovation

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต (วิิทยาศาสตร์ ์
 และนวัิตกร์ร์มข้อ้มูล)

             ช่�อยอ่ :  วิท.บ. (วิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์ม  
 ข้อ้มูล)

• ภาษาอังกฤษ 

 ช่�อเต็ม : Bachelor of Science (Data Science  
 and Innovation)

 ช่�อยอ่ : B.Sc. (Data Science and Innovation)

ข้อมูลท่ัวไป

ที�บูร์ณาการ์ศาสตร์์ 5 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์์ สถิติ 
คอมพีวิิเตอร์ ์ปั็ญญาป็ร์ะดิษฐ ์และ ธุร์กิจั จึังได้ยา้ยสงักัด
จัาก คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มาอยู่ที� วิิทยาลัย
สหวิิทยาการ์ (College of Interdisciplinary Studies) ซึ่ึ�ง
เป็็นคณะที�จััดการ์เรี์ยนการ์สอนแบบบูร์ณาการ์  ที�เดิมเป็็น
การ์บูร์ณาการ์ควิามรู์ท้างด้านสงัคมศาสตร์ ์ได้แก่ ป็ร์ชัญา 
ร์ัฐศาสตร์์ และ เศร์ษฐศาสตร์์ ซึึ่�งนับว่ิามีควิามสอดคล้อง
กัน โดยย้ายมาสังกัดที�วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ เม่�อวัินที� 1 
สิงหาคม 2563 ตามมติข้องการ์ป็ร์ะชุมสภามหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์คร์ั�งที� 11/2563 ลงวัินที� 28 กันยายน 2563

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิัทยาลััยธรรมศาสำติร	์ศน้ยร์งัสิำติ
เลัข่ที�	99	หม้	่18,	ถ.พหลัโยธิน	ติ.คัลัองหนึ�ง	
อ.คัลัองหลัวัง		จ.ปทมุธาน,ี	12120

TEL	:		02-564-4441-79	ต่ิอ	6811	/
											064	–	6401735
E	-	mail	:		dsi@staff.tu.ac.th
Facebook	:	www.facebook.com/DSIatTU	

http://www.facebook.com/DSIatTU 
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หลักสูตร

M
A
S
T
E
R ปริญญาโท

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา

หลักสตูร์สตรี์ศึกษาในร์ะดับป็ริ์ญญาโท เกิดข้ึ�นโดย
ควิามร์่วิมม่อข้องสำานักบัณฑิิตอาสาสมัคร์ (ส.บ.อ.) และ
โคร์งการ์สตรี์และเยาวิชนศึกษา ที�เล็งเห็นควิามจัำาเป็็นที�
จัะต้องผลักดันให้มีหลักสูตร์มหาบัณฑิิตสาข้าสตร์ีศึกษา
ข้ึ�นในมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์โดยในช่วิงเวิลานั�น ยงัไม่มี
การ์เปิ็ดหลักสตูร์ดังกล่าวิในมหาวิิทยาลัยใดเลย ป็ร์ะกอบ
กับสภาพีปั็ญหาที�ส่งผลกร์ะทบต่อสตรี์และเยาวิชนได้
ทวีิควิามรุ์นแร์งและสลับซึ่้บข้้อนมากข้ึ�น ดังนั�น จึังมีการ์
ยกร์่างหลักสูตร์ควิบคู่กันไป็กับการ์จััดกิจักร์ร์มอ่�นๆ ข้อง
โคร์งการ์สตรี์และเยาวิชนศึกษา เช่น การ์จััดป็ร์ะชุม
วิิชาการ์ป็ร์ะเพีณสีตร์ศึีกษาและการ์จััดทำาวิาร์สาร์วิิชาการ์
ด้านสตร์ศึีกษา

         สภามหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์ได้อนุมัติให้
เปิ็ดหลักสูตร์ โดยอยูใ่นรู์ป็แบบโคร์งการ์พิีเศษ ตามร์ะเบียบ
โคร์งการ์บร์หิาร์สงัคมข้องหนว่ิยงานในมหาวิิทยาลัย ตั�งแต่
ปี็ พี.ศ.2543 ทั�งนี� ได้ดำาเนินการ์เร์ิ�มต้นเปิ็ดร์ับนักศึกษา
ในป็ีการ์ศึกษา 2544 โดยใช้ร์ะบบการ์ศึกษาแบบทวิิภาค 
ภายใต้การ์บริ์หาร์งานร์ะหว่ิางสำานักบณัฑิิตอาสาสมัคร์กับ
โคร์งการ์สตร์แีละเยาวิชนศึกษา

         นับตั�งแต่วัินที� 1 ตลุาคม 2549 เป็็นต้นมา 
หลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข้าวิิชาสตรี์ศึกษา มี
การ์ป็รั์บป็รุ์งฉบับปี็ 2550 และย้ายมาอยูภ่ายใต้การ์บริ์หาร์
จััดการ์ข้องวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ โดยควิามเห็นชอบจัาก
สภามหาวิิทยาลัยฯ ซึ่ึ�งข้ณะนี�มีการ์ป็ร์บัหลักสตูร์ฯ ที�มีการ์
เป็ลี�ยนช่�อสาข้าวิิชาใหม่ฉบับป็ร์ับป็รุ์ง ปี็ พี.ศ.2556 เป็็น
สาข้าวิิชาสตร์ ีเพีศสถานะและเพีศวิิถีศึกษา และป็รั์บเป็็น
โคร์งการ์ป็กติภาคคำา (แบบเร์ยีนนอกเวิลาร์าชการ์)

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา
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ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :      
หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข้าวิิชาสตรี์ เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา 

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :     
Master of Arts Program in Women, Gender and Sexuality Studies

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : ศิลป็ศาสตร์มหาบณัฑิิต 
 (สตรี์ เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา) 

             ช่�อยอ่ : ศศ.ม. (สตร์ ีเพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา) 

• ภาษาอังกฤษ  

 ช่�อเต็ม : Master of Arts (Women, Gender and Sexuality Studies)  
  
 ช่�อยอ่ : M.A. (Women, Gender and Sexuality Studies) 

คัณุ์จันทรจิ์รา	เกติดีุั
TEL	:	02	-	613	–	2860	
E	-	mail	:	wmtu56@gmail.com
Facebook	:	www.facebook.com/Wgssp

ที�อย้	่	:	วิัทยาลััยสำหวิัทยาการ	(ท่าพระจันทร)์	
ตัิ�งอย้เ่ลัข่ที�	2	ถนนพระจันทร	์
แข่วังพระบรมมหาราชวััง	เข่ติพระนคัร	
กรุงเทพมหานคัร	10200

ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลการติดต่อ

http://www.facebook.com/Wgssp
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หลักสูตร

do
ct
or
al ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการ

สภาวิการ์ณ์ทางการ์เม่อง เศร์ษฐกิจั สังคม
และวัิฒนธร์ร์มข้องป็ร์ะเทศไทยและโลกในยุคปั็จัจุับัน
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อยา่งร์วิดเร์ว็ิ ที�จัะทำาควิามเข้้าใจัให้ถ่องแท้
ได้ด้วิยศาสตร์์แข้นงใดแข้นงหนึ�ง ด้วิยเหตุนี� การ์จััดการ์
ศึกษาที�เป็็นสหวิิทยาการ์ โดยให้ผู้เร์ยีนมีควิามสามาร์ถใน
การ์ป็ร์ะยุกต์ใช้องค์ควิามรู์จ้ัากศาสตร์์หลายแข้นงทำาควิาม
เข้้าใจัป็ร์ากฏิการ์ณ์ที�เกิดข้ึ�นจึังมีควิามจัำาเป็็น เพ่ี�อนำาไป็สู่
การ์พีัฒนาองค์ควิามรู้์ในเชิงวิิชาการ์และในเชิงนโยบาย
ที�สามาร์ถแก้ปั็ญหาและออกแบบแนวิทางการ์พีัฒนาที�
เหมาะสมกับสถานการ์ณ์ในปั็จัจุับันได้  หลักสูตร์ป็รั์ชญา
ดุษฎีบัณฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์มุ่งสร์้างองค์ควิามรู์้
ทางวิิชาการ์ร์ะดับสงู ผลิตนักวิิชาการ์ที�มีควิามรู์ใ้นศาสตร์์
หลายแข้นง ให้เป็็นผู้ที�สามาร์ถบูร์ณาการ์องค์ควิามรู์้ที�
เป็็นสหวิิทยาการ์ในการ์ทำาควิามเข้้าใจั วิิเคร์าะห์ วิิพีากษ์
ป็ร์ากฏิการ์ณท์างสงัคมได้ อีกทั�งยังมุง่ผลิตนักวิิชาการ์ที�มี
ควิามร์บัผิดชอบต่อสงัคม มีคณุธร์ร์มจัริ์ยธร์ร์ม และมีสว่ิน
ในการ์สร์า้งทางเล่อกหร์อ่หาทางออกให้แก่สงัคม

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการ 
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ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาไทย :     
หลักสตูร์ป็รั์ชญาดษุฎีบณัฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์ 

ชื่่�อหลัักสต้ิรภาษาอังกฤษ :    
Doctor of Philosophy Program in Integrated Science 

ชื่่�อปรญิญาแลัะสาขาวิัชื่า 

• ภาษาไทย

 ช่�อเต็ม : ป็ร์ชัญาดุษฎีบณัฑิิต (สหวิิทยาการ์)              
 ช่�อยอ่ : ป็ร์.ด. (สหวิิทยาการ์) 

• ภาษาอังกฤษ 

 ช่�อเต็ม : Doctor of Philosophy (Integrated   
 Science)  
 ช่�อยอ่ : Ph.D. (Integrated Science)

คัณุ์เกษม	สำดีัากด้ั
TEL	:	02	-	613	–	2861
E	-	mail	:		in_sciences@yahoo.com 

Facebook	:	https://www.facebook.com/PhDin- 
Integrated-Science-Thammasat-University 

ที�อย้่
วิัทยาลััยสำหวิัทยาการ	(ท่าพระจันทร)์	ตัิ�งอย้เ่ลัข่ที�	2	
ถนนพระจันทร	์แข่วังพระบรมมหาราชวััง	เข่ติพระนคัร	
กรุงเทพมหานคัร	10200

ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลการติดต่อ

https://www.facebook.com/PhDin- Integrated-Science-Thammasat-University -1495630750738582?_rdc=1&_rd
https://www.facebook.com/PhDin- Integrated-Science-Thammasat-University -1495630750738582?_rdc=1&_rd
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ผลการดำาเนินงาน
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ผลงานเด่นประจำาปี
ของนักศึกษา

ผลงานนักศึกษาปริญญาตรี

C

o

n

g

r

a

t

s

ผู้นําเสนอเเนวคิดผู้นําเสนอเเนวคิด  
  “Breaking the Wall of“Breaking the Wall of      
    Global Aging Problems”Global Aging Problems”

คว้ารางวัลคว้ารางวัลระดับโลกระดับโลก  
    Public Vote & CertificatePublic Vote & Certificate  
    เข้ารอบสุดท้าย (14 คน)เข้ารอบสุดท้าย (14 คน)  

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพีรณัฐ 
วิวัฒน์ถาวรชัย

จากผู้ร่วมแข่งขันทั�วประเทศกว่า 800 คน ในเวทีการประกวดระดับโลกด้านการสื�อสารวิทยาศาสตร์
(Science Communication competition) ภายใต้ชื�องาน Falling Walls Lab

นักศึกษาชั�นป�ที� 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.นายพีรีณััฐ วิิวัิฒน์ถาวิรชัยั

ผู้ได้ร์างวัิล Public Vote จัากการ์แข้่งข้ัน Falling Walls 
Lab DAAD 2021 Data Science and Innovation at 
Thammasat University
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3.น.ส.ภััทรานิษฐ ์ธนสีวุิพีฒัน์
ออกร์ายการ์ Class One ทางฉันฝันเธอ

ตอน ตะลยุโลก ฺBig Data 

2. นายอภิัชัาติิ ฤทธิ�ศรี

นักศึกษาวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ สาข้าสหวิิทยาการ์
สงัคมศาสตร์ ์วิิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแมน่ำาโข้งศึกษา

ได้ร์บัร์างวัิลชมเชยการ์ป็ร์ะกวิดเร์่�องสั�น เน่�องในโอกาสวัิน
เฉลิมพีร์ะชนมพีร์ร์ษา สมเด็จัพีร์ะนางเจ้ัาสริ์กิิติ� พีร์ะบร์ม
ร์าชนีินาถ พีร์ะบร์มร์าชชนนีพีนัปี็หลวิง
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นางสาวัชื่ยา เกิดขุมทอง

เลัขทะเบยีน : 6024610435

สาขาวิัชื่าเอก : อนุภูมิภาคลุ่มแมน่ำาโข้งศึกษา

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :    
ป็ร์ากฏิการ์ณ์บนโลกทวิิตเตอร์ ์(Twitter)   
กับการ์เคล่�อนไหวิทางการ์เม่องไทย ปี็ พี.ศ. 2563

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.กนกวิร์ร์ณ อู่ทองทรั์พีย์

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :     
ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.พีทิยา สวุิคันธ ์   
ร์องศาสตร์าจัาร์ยถิ์ร์วัิฒน์ ตันทนิส

นางสาวัฐานวัรรณ เสนาราษฎร์

เลัขทะเบยีน : 6024611219

สาขาวิัชื่าเอก : จีันศึกษา

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :     
การ์ศึกษามุมมองต่อนโยบายจีันเดียวิ (One China) 
และข้บวินการ์ต่อต้านนโยบายจีันเดียวิในป็ร์ะเทศไทย    
(Anti One China TH)

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศิวิร์นิ เลิศภูษิต

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :     
ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ธรี์ภัท ชยัพีพิีฒัน์  
อาจัาร์ยว์ิร์าพีร์ แซึ่จึ่ัง

นายณัฐกานต์ิ ตัิณฑรงัษี

เลัขทะเบยีน : 6024611011

สาขาวิัชื่าเอก : การ์พีฒันาการ์ท่องเที�ยวิอยา่งยั�งยน่

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :     
กาแฟื้อาข้า่อ่ามากับการ์พัีฒนาศักยภาพีข้องชุมชน

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ยิ�งลักษณ์ กาญจันฤกษ์

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ถิร์วิร์ร์ณ นิพีฏิิฐกลุ

นายสทุธิพงษ์ สถุาลัา

เลัขทะเบยีน : 6024611334

สาขาวิัชื่าเอก : การ์จััดการ์ทรั์พียากร์ทางสังคมและ
วัิฒนธร์ร์ม

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :     
บทบาทข้องพีร์ะสงฆ์ใ์นการ์จััดการ์ทรั์พียากร์วัิฒนธร์ร์ม
ข้องจัังหวัิดนา่น

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์โอฬาร์ ร์ตันภักดี

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :     
อาจัาร์ยว์ิร์ร์ณวินัช อรุ์ณฤกษ์

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น
ประจำาปีการศึกษา 2563
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นางสาวัอิษยา ยิ�งมมีา

เลัขทะเบยีน : 6024610641

สาขาวิัชื่าเอก : การ์จััดการ์ทร์พัียากร์ทางสงัคมและ
วัิฒนธร์ร์ม

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :    
กร์ะบวินการ์กลายเป็็นสินค้าข้องป็ร์ะวัิติศาสตร์บ์างร์ะจััน

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธี

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :            
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.รุ์ง่นภา เทพีภาพี  
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์วัิลลภ ทองอ่อน

นางสาวัสภุาวัด ีพลัอยทรพัย์

เลัขทะเบยีน : 6024610641

สาขาวิัชื่าเอก : การ์จััดการ์ทรั์พียากร์ทางสังคมและ
วัิฒนธร์ร์ม

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :    
กร์ะบวินการ์กลายเป็็นแร์งงานย้ายถิ�นในต่างป็ร์ะเทศ 
กร์ณีศึกษากลุ่มชาติพีนัธุอิ์�วิเมี�ยน บา้นผาลาด ตำาบล     
พีร์ะบาท อำาเภอเม่อง จัังหวัิดลำาป็าง

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์เพีญ็ศิร์ ิพีนัพีา

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :            
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.โข้มส ีมีภักดี   
อาจัาร์ย ์ดร์.สมิุตา สภุากร์ณ์

นางสาวัดอกอ�อ เจรญิสขุ

เลัขทะเบยีน : 6024700061

สาขาวิัชื่าเอก : อนุภูมิภาคลุ่มแมน่ำาโข้งศึกษา

หัวัข้อ้ภาคนิพุนธ์ :     
แร์งจูังใจัและกร์ะบวินการ์การ์เข้า้สูอ่าชพีีสตร์มีเมอร์ ์
กร์ณศึีกษาเกม PUB-G Mobile

อาจัารย์ท์่�ปรกึษาหัลัำก :     
อาจัาร์ยช์ยัวุิฒ ิบุญเอนก

อาจารย์ที�ปรกึษารอง :     
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.วิาสนา ละอองป็ลิวิ  
อาจัาร์ยช์วินนท์ กาญจันสวุิร์ร์ณ

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น
ประจำาปีการศึกษา 2563
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ผลงานนักศึกษาปริญญาโท

นายฐติิิพีงษ์ ด้้วิงคง 
นักศึกษาหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์บัณฑิิต สาข้าวิิชาสตรี์ 
เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา และนักวิิชาการ์ด้าน
สตร์ีศึกษา ลาตินอเมร์ิกาศึกษา อาจัาร์ย์ภาษาสเป็น 
และ Pageant Expert ร์่วิมเสวินากับผู้ป็ร์ะกาศข้่าวิ  
คณุจัอมข้วัิญ หลาวิเพ็ีชร์  

ในหัวิข้้อ เก็บตกเวิทีนางงามที�ไทยต้องอกหักซึ่ำาซึ่้อน 
เม่�อวัินที� 19 พีฤษภาคม 2564 และ วัินที� 31 กร์กฎาคม 
2564 ได้จััดเสวินาหัวิข้้อ มองผู้หญิงลาตินอเมริ์กันใน
ส่�อ สูเ่สน้ข้อบฟื้า้ใหมข่้องการ์เร์ยีนรู์ภ้าษาสเป็น

วิิทยานิพีนธเ์ร์่�อง คร์อบคร์วัิเควีิยร์ ์ : พีหุอัตลักษณ ์ควิาม
สมัพีนัธ ์และยุทธศาสตร์ ์คร์อบครั์วิเลสเบี�ยนชนชั�นแร์งงาน 
ข้อง น.ส.อาทิตยา อาษา นักศึกษาหลักสูตร์ศิลป็ศาสตร์
มหาบณัฑิิต สาข้าวิิชาสตร์ ี เพีศสถานะ และเพีศวิิถีศึกษา 
ได้ร์บัร์างวัิลวิิทยานิพีนธดี์เด่น (ร์ะดับดี) จัากมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2562 ซึ่ึ�งเป็็นเงินร์างวัิล 
จัำานวิน 10,000 บาท และ ได้ร์ับร์างวัิลวิิทยานิพีนธ ์
ป็ริ์ญญาโท ร์ะดับดี จัากงานป็ร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับชาติ 
ด้านควิามเท่าเทียมร์ะหว่ิางเพีศ ป็ร์ะจัำาปี็ 2563 จััดโดย 
กร์มกิจัการ์สตร์แีละสถาบนัคร์อบครั์วิ
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ผลงานเด่นประจำาปี
ของคณาจารย์

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล” หรือ “U2T” จุดประเด็นสร้าง
กลไกฟ้ืนเศรษฐกิจท้องถ่ิน จุดประเด็นสร้างกลไกฟ้ืนเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน 

โคร์งการ์นี�เกิดข้ึ�นมาพีร้์อมกับกับโจัทย์คนตกงานจัำานวิน
มากจัากโควิิด-19 เป็็นควิามหวัิงให้คนรุ์่นใหม่ ซึึ่�งมองถึง
อนาคตท้องถิ�น ซึ่ึ�ง อาจัาร์ย ์ธวัิชชัย เคหะบาล มหาวิิทยาลัย
กาฬสนิธุ,์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธ ีและ 
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.รุ์ง่นภา เทพีภาพี จัาก มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์(ศูนย์ลำาป็าง) เป็็นผู้ร์บัผิดชอบโคร์งการ์
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1.ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สทิธพิีล เคร์อ่ร์ฐัติกาล

-ป็ร์ะวัิติศาสตร์โ์ลกสมัยใหม่

-ไทยกับสาธาร์ณร์ฐัป็ร์ะชาชนจีัน: 
การ์เม่องที�ผันผวินและควิามยุง่ยากในชว่ิงต้นข้อง 
ควิามสมัพีนัธท์างการ์ทตู (ค.ศ. 1975-1978)

2. ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ธชัเฉลิม สทุธพิีงษ์ป็ร์ะชา

-การ์จััดการ์สุข้ภาพีท้องถิ�นในบร์ิบทการ์กร์ะจัายอำานาจั 
กร์ณีศึกษาองค์กร์ป็กคร์องสว่ินท้องถิ�นไทย

3. ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์. ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี

-ร์ฐัสวัิสดิการ์ เพี่�อควิามสขุ้สมบูร์ณ์ข้องร์าษฎร์

-ควิามหมายที�ป็ลายรุ์ง้

-เดินไป็ดวิงดาวิ

4. ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ธรี์ภัท ชยัพีพิีฒัน์

-การ์เม่องการ์ป็กคร์องข้องกลุ่มป็ร์ะเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แมน่ำาโข้งยุคอาณานิคมถึงยุคปั็จัจุับนั

5. ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.พีทิยา สวุิคันธ์

-ยุทธศาสตร์์การ์ลงทุนข้องจีันในภาคพี่� นทวีิป็เอเชีย 
ตะวัินออกเฉยีงใต้ภายใต้นโยบายสจิีั�นผิงในศตวิร์ร์ษที� 21

-เศร์ษฐกิจัและการ์เม่องในอนุภูมิภาคลุ่มแมน่ำาโข้ง

-จีันในอาเซีึ่ยน : ผลกร์ะทบต่อยุทธศาสตร์์การ์เม่องและ
เศร์ษฐกิจั

-ศักยภาพีพี่�นที�เศร์ษฐกิจัจัากเชยีงข้อง-ห้วิยทร์าย ในควิาม
สมัพีนัธไ์ทย-ลาวิ

6. ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.จุัฬณ ีตันติกลุานันท์

-การ์เม่องเร์่�องชาติพีันธุ์ในมาเลเซึ่ีย: ควิามสัมพีันธ์ทาง
เศร์ษฐกิจักับจีัน และข้อ้ริ์เร์ิ�มหนึ�งแถบหนึ�งเสน้ทาง

7. ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ โอฬาร์ ร์ตันภักดี

-มนษุย ์สงัคม และวัิฒนธร์ร์ม ในวิร์ร์ณกร์ร์มและภาพียนตร์์

8.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ชัยยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์

-ควิามรู์พ้ี่�นฐานเกี�ยวิกับอุตสาหกร์ร์มการ์ท่องเที�ยวิ

9. อาจัาร์ย ์ดร์.โกสมุ โอมพีร์นุวัิฒน์

-ยุทธศาสตร์ส์ขุ้ภาวิะ LGBTIQN+ ในป็ร์ะเทศไทย
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1.บูลลี�แมเ่ลี�ยงเดี�ยวิ

อาจัาร์ย ์ดร์.โกสมุ โอมพีร์นุวัิฒน์ ให้สมัภาษณผ์า่นสถานี
วิิทยุจุัฬาฯ FM101.5 MHZ ในหัวิข้อ้ หยุดส่�อไล่บา่ บูลลี�
แมเ่ลี�ยงเดี�ยวิ ร์ว่ิมกับคณุณชิชญาณ์ โตสงวิน อาสามูลนิธ ิ
อิสร์ชน ซึ่ึ�งดำาเนินร์าลการ์โดย ดร์.ชเนตตี ทินนาม 
จัากภาควิิชาส่�อสาร์มวิลชน คณะนิเทศศาสตร์ ์
จุัฬาลงกร์ณม์หาวิิทยาลัย 

2. สมาคมเพีศวิิถีศึกษา

วัินที� 23 กันยายน 2564 อาจัาร์ย ์ดร์.โกสุม โอมพีร์นุวัิฒน์ 
ร์ว่ิมเสวินาและรั์บฟัื้งควิามเห็นต่อร์า่งยุทธศาสตร์สุ์ข้ภาวิะ
กลุ่ม LGBTION ในป็ร์ะเทศไทย พี.ศ.2564 – 2566 ณ 
โร์งแร์มแมนดาริ์น

1.การ์สำาร์วิจัข้อ้มูลสถิติอาชญากร์ร์มป็ร์ะจัำาปี็ 2563

 เม่�อวัินที� 13 กร์กฎาคม 2564 พี.ต.ต ดร์. ชวินัสถ์ เจันการ์ 
หัวิหน้าโคร์งการ์ การ์สำาร์วิจัข้้อมูลสถิติอาชญากร์ร์มป็ร์ะจัำาปี็ พี.ศ.2563 
ร์่วิมกับ ดร์.ธันยพีร์ สุนทร์ธร์ร์ม ร์่วิมเป็็นวิิทยากร์ งานสัมมนาเผยแพีร์ ่
งานวิิจััยเร่์�อง การ์สำาร์วิจัข้อ้มูลสถิติอาชญากร์ร์มป็ร์ะจัำาปี็ พี.ศ. 2563 
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1.ป็ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ชยัยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์ 
เป็็นวิิทยากร์ป็ฐมนิเทศนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์แ์ละสงัคมศาสตร์ ์
มหาวิิทยาลัยร์าชภัฎจัันทร์เกษม ร์ว่ิมกับ 
คณุวิิญญ์ลภัส ศร์สีกลุเมฆ์ ีหร์อ่ มาดามแพีม 
เม่�อวัินที� 21 กร์กฎาคม 2564

3. ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ชยัยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์ 
บร์ร์ยายหัวิข้อ้ การ์พัีฒนาบุคลิกภาพีการ์ส่�อสาร์ 
การ์พีดูและการ์แสดงออกต่อสาธาร์ณะ 
เม่�อวัินที� 28 กมุภาพีนัธ ์2563  
ณ สภากาชาดไทย

2. ยุติควิามรุ์นแร์งต่อหญงิข้้ามเพีศ

เม่�อวัินที� 17 กันยายน 2564  
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ชยัยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์ 
ร์ว่ิมเสวินาโคร์งการ์ ยุติควิามรุ์นแร์งต่อ
หญงิข้า้มเพีศ จััดโดย กลุ่ม swing

4. วัินที� 30 สงิหาคม 2564 

ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ชยัยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์ ได้
บร์ร์ยายสาธาร์ณะหวัิข้อ้ ส่�อสาร์สร์า้งสายใย 
ใสใ่จั เคาร์พี กันและกัน ซึ่ึ�งจััดโดย ห้องสมุด
บุญชู ตร์ีทอง หอสมุดแห่งมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนย์ลำาป็าง
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ภาษาและวัิฒนธร์ร์มไทยในวิิถีโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.รั์ชฎา คงคะจัันทร์์ เป็็นวิิทยากร์
ร์่วิมเสวินาในหัวิข้้อ การ์วิิจััยเชิงบูร์ณาการ์ด้านภาษาและ
วัิฒนธร์ร์มไทย ในงานป็ร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับนานาชาติ 
เคร์่อข้่ายควิามร์่วิมม่อทางวิิชาการ์และวัิฒนธร์ร์ม 
4 สถาบนัการ์ศึกษา เม่�อวัินที� 18 ธนัวิาคม 2563

1.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์. รุ์ง่นภา เทพีภาพี และผู้ชว่ิย
ศาสตร์าจัาร์ย ์ศร์ชีนา เจัริ์ญเนตร์  ร์ว่ิมจััดนิทร์ร์ศการ์
โคร์งการ์ยกร์ะดับเศร์ษฐกิจัและสงัคมร์ายตำาบล 
แบบบูร์ณาการ์ (มหาวิิทยาลัยสูต่ำาบล สร์า้งร์ากแก้วิให้
ป็ร์ะเทศ) ณ ศูนย์การ์เร์ยีนรู์ก้าร์ทำาเกษตร์อินทร์ยี ์
บา้นหล่ายทุ่ง ต.วิิแก้วิ อ.ห้างฉตัร์ จั.ลำาป็าง

2.วัินที� 16 กร์กฎาคม 2564 
ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.รุ์ง่นภา เทพีภาพี ร์ว่ิมเสวินา
สาธาร์ณะ ผลกร์ะทบ การ์รั์บม่อ และการ์ฟื้้� นฟูื้ ชวิีิต
ควิามเป็็นอยู ่และงานข้องแร์งงานนอกร์ะบบ ในหัวิข้อ้ 
สถานการ์ณ ์และควิามเสี�ยงข้องแร์งงาน ก่อนโควิิด 19
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1.89 ปี็แห่งการ์อภิวัิฒน์สยาม 

ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี  ร์ว่ิมป็าฐกถา ใน
หัวิข้อ้ สวัิสดิการ์และบทบาทข้องร์ฐัในการ์สร์า้งควิามเป็็น
ธร์ร์มทางเศร์ษฐกิจัแก่ป็ร์ะชาชน ผา่นทางเฟื้ซึ่บุ�คไลฟ์ื้ เม่�อ
วัินที� 24 มิถนุายน 2564

2. ร์ฐัสวัิสดิการ์ เพี่�อควิามสขุ้สมบูร์ณช์องร์าษฎร์ 

เม่�อวัินที� 11 พีฤษภาคม 2564  
ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี ร์ว่ิมป็าฐกถา
วัินป็ร์ดีี พีนมยงค์ ในห้วิข้อ้ ร์ฐัสวัิสดิการ์ เพี่�อควิามสขุ้
สมบูร์ณข์้องร์าษฎร์ ผา่น Facebook Live ซึ่ึ�ง 
ดำาเนินร์ายการ์โดยคณุศิโร์ตม์ คล้ามไพีบูลย ์

3. คนรุ์น่ใหมกั่บสวัิสดิการ์แร์งงานนอกร์ะบบ

เม่�อวัินที� 21 ธนัวิาคม 2563 
ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี บร์ร์ยายใน
หัวิข้อ้ คนรุ์น่ใหมกั่บสวัิสดิการ์แร์งงานนอกร์ะบบ แก่
นักศึกษาคณะศิลป็ศาสตร์ ์มหาวิิทยาลัยอุบลร์าชธานี ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธ ีหัวิหน้าโคร์งการ์

ยกร์ะดับเศร์ษฐกิจัและสังคมร์ายตำาบลแบบูร์ณาการ์ ได้
กล่าวิชี�แจังแนวิทางการ์จััดทำาหลักสูตร์การ์ท่องเที�ยวิเชิง
สร์า้งสร์ร์ค์  โคร์งการ์ยกร์ะดับเศร์ษฐกิจัและสงัคมร์ายตำาบล 
แบบบูร์ณาการ์ (1 ตำาบล 1 มหาวิิทยาลัย) ณ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนย์ลำาป็าง
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1.ทิศทางอนาคตจีัน จีันกำาลังมุง่หน้าไป็ทางไหน

ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์. สทิธพิีล เคร์อ่ร์ฐัติกาล ให้สมัภาษณ์
พีเิศษ เร่์�อง ทิศทางอนาคตจีัน ท่ามกลางควิามเป็ลี�ยนแป็ลง
อันมากมายในสังคม ในวัินที� 1 ตุลาคม 2564 ซึ่ึ�งเป็็น 
วัินชาติจีัน

2. ร์ายการ์ ทันโลก  7 กันยายน 2564

ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สทิธพิีล เคร์อ่ร์ฐัติกาล ให้สมัภาษณ์
กับสถานีโทร์ทัศน์ ThaiPBS เกี�ยวิกับแนวิคิดเร์่� อง  
Common Prosperity ข้องสจิีั�นผิง ป็ร์ะธานาธบิดีข้องจีัน 
เม่�อวัินที� 7 กันยายน 2564

3. ร์ายการ์ทันโลก 23 มิ.ย. 2564

 ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สิทธพิีล เคร์อ่รั์ฐติกาล ให้
สมัภาษณ์ในด้านมุมมองต่อฮู่องกง ภายใต้ร์ฐับาลจีัน พีร์อ้ม
ด้วิยเร์่�องกฎหมายควิามมั�นคง และนโยบายเปิ็ดการ์ท่อง
เที�ยวิ นิวิซึ่แีลนด์และออสเตร์เลีย ในยุค โควิิด 19 เม่�อวัิน
ที� 23 มิถนุายน 2564



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 139รายงานประจำาปี 2564138

รางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจ

1.อาจัาร์ย์ พี.ต.ต. ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ ได้ร์ับมอบเข้็ม
วิิทยฐานะการ์บร์ิหาร์งานยุติธร์ร์มร์ะดับสูง เน่�องจัากเป็็น
ผู้ทร์งคุณวุิฒผู้ิทำาป็ร์ะโยชน์ด้านกร์ะบวินการ์ยุติธร์ร์ม จัาก
สำานักงานกิจัการ์ยุติธร์ร์ม กร์ะทร์วิงยุติธร์ร์ม

2.ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี ได้ร์บัร์างวัิล
นักวิิจััยรุ์่นใหม่ดีเด่นร์ะดับคณะ ป็ร์ะจัำาปี็ 2562 ข้อง
มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์

3.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ โอฬาร์ ร์ตันภักดี ได้ร์บัการ์คัดเล่อก
ร์างวัิลครู์ดีเด่นข้องวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ จัากกลุ่ม
นักศึกษา คณาจัาร์ย์ และเจ้ัาหน้าที� ป็ร์ะจัำาปี็ 2562

4.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.โข้มส ี มีภักดี ได้ร์บัการ์คัดเล่อก
ร์างวัิลครู์ดีเด่นข้องวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ จัากกลุม่นักศึกษา 
คณาจัาร์ย์ และเจ้ัาหน้าที� ป็ร์ะจัำาปี็ 2563
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กิจกรรมนักศึกษา

1. โคร์งการ์ค่ายอนุกร์ร์มการ์นักศึกษา พี.ศ. 2563

2. โคร์งการ์วิิเคร์าะห์ควิามคุ้มค่าในการ์ลงทนุสำาหร์บั
การ์แก้ไข้ปั็ญหาสิ�งแวิดล้อมในชุมชน (สว่ินหนึ�งข้อง
ร์ายวิิชา ป็ก.376 เศร์ษฐศาสตร์ท์รั์พียากร์ธร์ร์มชาติ
และสิ�งแวิดล้อม)

3. สหวิิทยาการ์ ธร์ร์มศาสตร์ ์แนะแนวิน้อง ม.6 

4. โคร์งการ์ GREATS SI TU สูโ่ลกการ์ทำางาน 
ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

5. โคร์งการ์การ์จััดการ์ควิามรู์เ้กี�ยวิกับลวิดลายภายใน
พีร์ะวิิหาร์ข้องพีมา่ อำาเภอเม่อง จัังหวัิดลำาป็าง 

6. โคร์งการ์ทัศนศึกษาดงูานนอกสถานที� ร์ายวิิชา 
มธ.143 มนุษย์กับสิ�งแวิดล้อม ณ อุทยานแหง่ชาติ 
แจ้ัซึ่อ้น จัังหวัิดลำาป็าง

7. โคร์งการ์ GREATS PPE TU (ศูนย์ลำาป็าง) สูโ่ลกการ์
ทำางาน ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

8. โคร์งการ์ออกแบบและพีฒันาแผนธุร์กิจัเพี่�อสงัคม 
(สว่ินหนึ�งข้องร์ายวิิชา ป็ก.379 จัริ์ยธร์ร์มทางธุร์กิจั
และควิามร์บัผิดชอบข้องธุร์กิจัต่อสงัคม)

9. นักศึกษาลงพี่�นที�เพี่�อแก้ปั็ญหาสงัคม การ์ไล่ร์่�อบา้น
คนยากจันจัากการ์ก่อสร์า้งร์ถไฟื้ทางคู่ในพี่�นที�หัวิหิน 

10. โคร์งการ์ในร์ายวิิชาสัมมนาป็ร์ะเด็นการ์จััดการ์
ทร์พัียากร์ทางสงัคมและวัิฒนธร์ร์ม

1. โคร์งการ์ส่�อใจัถึงใจั

2. กิจักร์ร์ม ไหว้ิครู์ ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

3.  Freshy Game 2020

4. โคร์งการ์กิจักร์ร์มป็ร์ะกวิดเส่�อ PPE รุ์น่ 08

5. กีฬาท่าพีร์ะจัันทร์เ์กมส์

6. โคร์งการ์ฮููกเชียร์ฮู์ูกสานสมัพีนัธแ์บง่ปั็นควิามร์กั 
ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

7. โคร์งการ์ป็ฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่วิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์    
ศูนยล์ำาป็าง ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

8. โคร์งการ์นกฮููกสมัพีนัธร์์บัเพี่�อนวิิทยาลัย 
สหวิิทยาการ์ ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563

9. โคร์งการ์ค่ายร์บัเพี่�อนใหม ่หลักสตูร์ PPE  
ศูนยล์ำาป็าง ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2563 

10. โคร์งการ์ป็ฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2564

11. โคร์งการ์เตร์ยีมควิามพีร้์อมสำาหร์บันักศึกษาชั�นปี็ที� 1 
ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2564

12. คณบดี และผู้บร์หิาร์วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์พีบป็ะ 
คณะกร์ร์มการ์นักศึกษา ท่าพีร์ะจัันทร์์

13. โคร์งการ์สานสมัพีนัธร์์บัเพี่�อนสหวิิทยาการ์ 
ป็ร์ะจัำาปี็การ์ศึกษา 2564

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมฝ่ายการนักศึกษา
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โครงก�รค่�ยอนุกรรมก�รนักศึกษ� 
พ.ศ. 2563  
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โครงก�รวิเคร�ะห์คว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุนสำ�หรับก�ร
แก้ไขปัญห�ส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ส่วนหน่ึงของร�ยวิช� 
ปก.376 เศรษฐศ�สตร์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
ส่ิงแวดล้อม) 
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สหวิทย�ก�ร ธรรมศ�สตร์ 
แนะแนวน้อง ม.6 
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โครงก�ร GREATS SI TU สู่โลก 
ก�รทำ�ง�น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563
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โครงก�รทัศนศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นท่ี 
ร�ยวิช� มธ.143 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
ณ อุทย�นแห่งช�ติแจ้ซ้อน จังหวัดลำ�ป�ง 
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โครงก�ร GREATS PPE TU  
(ศูนย์ลำ�ป�ง) สู่โลกก�รทำ�ง�น 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563
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นักศึกษ�ลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ปัญห�สังคม 
ก�รไล่ร้ือบ้�นคนย�กจน 
จ�กก�รก่อสร้�งรถไฟท�งคู่ในพ้ืนท่ีหัวหิน 
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โครงก�รในร�ยวิช�สัมมน�ประเด็น
ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งสังคม 
และวัฒนธรรม 
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ส่ือใจถึงใจ กิจกรรม ไหว้ครู
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563 
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FRESHY 2020 โครงก�รกิจกรรมประกวดเส้ือ 
PPE รุ่น 08 
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กีฬ�ท่�พระจันทร์เกมส์ 
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โครงก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ 
วิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ ศูนย์ลำ�ป�ง 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563 
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โครงก�รค่�ยรับเพ่ือนใหม่ 
หลักสูตร PPE ศูนย์ลำ�ป�ง 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563 
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โครงก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ 
วิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564 
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โครงก�รเตรียมคว�มพร้อม 
สำ �หรับนักศึกษ�ช้ันปีท่ี 1 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564 
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คณบดี และผู้บริห�รวิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร 
พบปะคณะกรรมก�รนักศึกษ� ท่�พระจันทร์ 
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โครงก�รส�นสัมพันธ์รับเพ่ือนสหวิทย�ก�ร 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564
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ทุนการศึกษา และ
สวัสดิการ

ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
สำาหรับนักศึกษา

หัลัำกสูตูรปรชัญาดุษุฎีบ่ัณัฑิิต สูาข้าวิชาสูหัวิทย์าการ

1.ทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไป็นำาเสนอผลงานวิิจััย
ในการ์ป็ร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับนานาชาติ จัำานวินป็ีละ 
2 ทนุ ๆ ละ 25,000 บาท

2.ร์างวัิลการ์ตีพีมิพ์ีบทควิามวิิจััย/วิิชาการ์ในวิาร์สาร์
ในฐานข้อ้มลู TCI กลุ่มที� 1 สำาหร์บันกัศึกษาหลักสตูร์
ป็ร์ัชญาดุษฎีบัณฑิิต สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์ ทุนละ 
5,000 บาท

3.รางวััลัการตีิพิมพ์บทคัวัามวิัจัย/วิัชาการใน
วัารสำารในฐานข่้อม้ลัสำากลัที�ได้ัรับการรับรอง
มาติรฐานสำำาหรับนักศึกษาหลัักสำ้ติรปรัชญาดัุษฎีี
บณั์ฑิิติ	สำาข่าวิัชาสำหวิัทยาการ		ทุนลัะ	20,000	บาท
ต่ิอบทคัวัาม

หัลัำกสููตรศัิลำปศัาสูตรบััณฑิิต สูาข้าวิชาสูหัวิทย์าการ
สูงัคมศัาสูตร ์(SI)

1.	 ทนุสำนบัสำนนุแก่นกัศกึษาเพื�อเข่า้รว่ัมโคัรงการ“-
Culture	Resource	Management	and	Develop-
ment	of	Tribal	Weaving	in	Thailand	:	the	Dia-
logue	between	Taiwan	and	Global	Experience”	
ณ์	Department	of	Ethnology,	College	of	Social	
Sciences,	National	Chengchi	University	(NCCU),	
Taipei	Taiwan

2.	 ทุนสำ่งเสำริมการศึกษา	 (ศิษย์ เ ก่าวิัทยาลััย 
สำหวิัทยาการ)	

เป็นทุนที�ศิษย์เก่าหลัักสำ้ติรศิลัปศาสำติรบัณ์ฑิิติ
สำาข่าวิัชาสำหวิัทยาการสำังคัมศาสำติร์บริจาคัเงิน
ทุนให้แก่วิัทยาลััยสำหวิัทยาการเพื� อจัดัสำรรเป็น 
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที�ข่าดัแคัลันทุนทรัพย	์
ทนุลัะ	10,000	บาท	จำานวัน	4	ทนุ

แลัะเนื� องจากสำถานการณ์์การเเพร่ระบาดัข่องเชื� อ
โคัโรนา-19	 (COVID	 19)	 วิัทยาลััยสำหวิัทยาการยังม ี
การจัดัสำรรทุนเพื�อชว่ัยเหลืัอนักศกึษาที�ได้ัรบัผู้ลักระทบใน
สำถานการณ์ดั์ังกล่ัาวั	ใหกั้บนกัศกึษา	โดัยแบง่เปน็	

1.	 ทุนสำ่งเสำริมการศึกษาจากสำถานการณ์์การแพร่
ระบาดัข่องเชื�อโคัโรนา-19	 (COVID	19)	 (ทุนเท่า
เทียม)	 	 ให้กับนักศึกษาหลัักสำ้ติรปริญญาติรีทุกคัน		
ทนุลัะ		2,500	บาท	

2.	 ทุนช่วัยเหลืัอนักศึกษาในสำถานการณ์์การแพร่
ระบาดัข่องเชื�อโคัโรนา-19	(COVID	19)	ระลัอกใหม	่
ใหกั้บนกัศกึษาทุกหลัักสำต้ิร	ทนุลัะ		5,000	บาท	โดัย
ผู้า่นการคััดัเลืัอกจากคัณ์ะกรรมการ	

3.	 ทุนช่วัยเหลืัอค่ัาธรรมเนียมการศึกษา	 (เฉพาะ
ภาคัการศึกษา	2/2562)	 ใหักับนักศึกษาหลัักส้ำติร
ปรญิญาติรีทกุคัน	โดัยโคัรงการปกติิ	ได้ัทนุลัะ	2,000	
บาท	แลัะ	โคัรงการพิเศษได้ัทนุลัะ	2,500	บาท

หัลัำกสูตูรศัลิำปศัาสูตรบัณัฑิิต สูาข้าวิชาปรชัญา การเมือง 
แลำะเศัรษฐศัาสูตร ์(PPE) 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฝึึกประสำบการณ์์ใน
ต่ิางประเทศรายวิัชา	 ปก.200	 ฝึึกประสำบการณ์์ 
สำหวิัทยาการ	 เพื�อสำนับสำนุนการฝึึกประสำบการณ์์
ใ น ต่ิ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ห ลัั ก สำ้ ติ ร 
ศิลัปศาสำติรบัณ์ฑิิติสำาข่าวิัชาปรัชญา	 การเมือง	
แลัะเศรษฐศาสำติร์	เพื�อเป็นการสำง่เสำรมิใหน้กัศกึษา
มีประสำบการณ์์ในการทำางานในหน่วัยงานระดัับ
นานาชาติิ	แลัะใหเ้กิดัการเรยีนร้	้การปรบัตัิวัเข่า้กับ
สำังคัมวััฒนธรรมข่องประเทศที�นักศึกษาไปฝึึกงาน	
โดัยมีการจัดัสำรรงบประมาณ์รายได้ัจากหน่วัยงาน
เพื�อมอบทุนการศึกษาให้จำานวัน	ทุนลัะ	20,000	บาท	
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ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับอาจารย์ 

ตามท่�มหัาวิทย์าลัำย์ธรรมศัาสูตร ์ มน่โย์บัาย์ในการสูง่เสูรมิแลำะพุฒันางานวิจััย์ข้องมหัาวิทย์าลัำย์ใหัมุ้ง่สููค่วามเป็นเลิำศัทาง
วิชาการ  โดุย์มน่โย์บัาย์ท่�จัะสูนับัสูนุนดุ้านต่างๆ  ให้ักับัคณะนั�น ในสู่วนข้องวิทย์าลัำย์สูหัวิทย์าการจึังมก่ารสูนับัสูนุนเงิน
จัากกองทนุวิจััย์วิทย์าลัำย์สูหัวิทย์าการ  ดัุงน่�

1. ทุนวิจัยภายใน

1.	งานวิัจัยเดีั�ยวั		ทนุลัะไมเ่กิน	150,000	บาท

2.	งานวิัจัยกลัุ่ม		ทนุลัะไมเ่กิน	400,000	บาท	 	

3.	งานวิัจัยเสำรมิหลัักส้ำติร		ทุนลัะไมเ่กิน	50,000	บาท

4.	งานวิัจัยในชั�นเรยีน		ทุนลัะไมเ่กิน	50,000	บาท	

5.	ทุนสำนับสำนุนการเผู้ยแพร่งานวิัจัยหรือผู้ลังานวิัชาการ
ในต่ิางประเทศ	ทุนลัะไม่เกิน	70,000บาท	 ต่ิอคันต่ิอคัรั�ง
ต่ิอปงีบประมาณ์	

นอกจัากน่�วิทย์าลัำย์สูหัวิทย์าการย์ังไดุ้จััดุสูวัสูดิุการดุ้านสูุข้ภาพุในช่วงสูถานการณ์การแพุรร่ะบัาดุข้องเชื�อโคโรนา-19  
(COVID 19)  สูำาหัรบััอาจัารย์ ์เจ้ัาหัน้าท่� แลำะนักศักึษา โดุย์การทำาประกันใหักั้บัทกุคน 

6.	รางวััลัสำนบัสำนนุการตีิพมิพบ์ทคัวัามวิัจัยหรอืบทคัวัาม
วิัชาการ

6.1	รางวััลัสำำาหรับการตีิพมิพ์ระดัับชาติิ	TCI	ฐาน	1	
รางวััลัๆ	ลัะ	7,000	บาท

	6.2	 รางวััลัสำำาหรับการตีิพิมพ์ระดัับนานาชาติิใน
ฐานข้่อมล้ัสำากลัที�ไมใ่ช	่Scopus	หรอื	ISI	Web	of	
Science	รางวััลัๆลัะ		10,000	บาท	

7.	 การจัดัตัิ�งศ้นย์วิัจัยเฉพาะทาง	 จำานวันไม่เกินปีลัะ	
200,000	บาท

การส่งเสริมงานวิจัย

ชื�องานวิจััย์ ผูู้วิ้จััย์/ผูู้จั้ัดุทำา แหัล่ำงท่�มาข้องทนุ

Semanthai Bank : คลังข้้อมูล
ภาษาไทยและตัวิชี�วัิดป็ร์ะสิทธิภาพีใน
การ์ร์ะบุบทบาทข้องกร์ยิาในควิามหมาย
ข้องข้อ้ควิามอัตโนมัติ

อ.ดร์.ศร์ณัย ์กลุยานนท์ งบกองทนุวิิจััย มธ.

การ์บริ์หาร์กิจักร์ร์มนันทนาการ์
เชิ งพี่� น ที� สำาหร์ับหมู่บ้ านท่องเ ที� ยวิ
เชิงนิเวิศตามการ์จััดช่วิงชั�นโอกาส
นันทนาการ์ ด้วิยการ์สังเคร์าะห์องค์
ควิามรู์้จัากงานวิิจััย การ์ส่�อสาร์ชุมชน 
และร์ะบบภูมิสาร์สนเทศเพ่ี�อการ์ท่อง
เที�ยวิอย่างยั�งย่นในหมู่บ้านท่องเที�ยวิ
จัังหวัิดลำาป็าง

ผศ.วัิลลภ ทองอ่อน          

ร์ศ.ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธ ี    

ผศ.เพีญ็ศิร์ ิพีนัพีา

งบกองทุนวิิจััย 

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

ปั็จัจััยเชิงสาเหตุและผลข้อง
ควิามยึดมั�นผูกพีันต่อการ์ท่องเที�ยวิ
เชิงสุข้ภาวิะข้องกลุ่มนักท่องเที� ยวิ 
เจัเนอเร์ชั�นวิายในเข้ตกรุ์งเทพีมหานคร์

ผศ.ชยัยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์ งบกองทุนวิิจััย 

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ 

การ์วิิเคร์าะห์ควิามสามาร์ถใน
การ์แข้ง่ข้นัข้องเม่องในป็ร์ะเทศไทย

ผศ.ดร์.ณฐัพีล แสงอรุ์ณ งบกองทุนวิิจััย มธ.

กลวิิธีทางภาษาในป็ร์ะมวิล
กฎหมายวิิธีพีิจัาร์ณาควิามอาญาและ
ป็ร์ะมวิลกฎหมายวิิธพีีจิัาร์ณาควิามแพีง่
ข้องไทย

อ.วิร์ร์ณวินัช อรุ์ณฤกษ์ งบกองทนุวิิจััย 

วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์
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2.ทุนวิจัยภายนอก

การส่งเสริมงานวิจัย

ช่�องานวิิจััยหร์อ่งานสร้์างสร์ร์ค์ ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา แหล่งที�มาข้องทนุ

โคร์งการ์ศึกษาเพ่ี�อกำาหนดรู์ป็
แบบ”สถาบันส่งเสร์ิมการ์ฝึกวิิชาชีพี
และทักษะการ์ทำางาน” สำาหร์บัจััดตั�งเป็็น
หนว่ิยบร์กิาร์รู์ป็แบบพิีเศษ (SDU)

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ 

อ.ดร์.ธนัยพีร์ สนุทร์ธร์ร์ม   

กร์มร์าชทัณฑ์ิ

โคร์งการ์พีัฒนากร์ะบวินการ์
มาตร์ฐานในการ์สำาร์วิจัข้้อมูลสถิติ
อาชญากร์ร์มภาคป็ร์ะชาชน

อ.ดร์.ธนัยพีร์ สนุทร์ธร์ร์ม  

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์

สำานักงานกิจัการ์ยุติธร์ร์ม

ศึกษาเป็ร์ยีบเทียบกฎหมายด้าน
สวัิสดิการ์สงัคมในอาเซึ่ยีน

ร์ศ.ดร์.ศักดิ�ชยั เลิศพีนิชพีนัธุ์ สำานักงานป็ลัดกร์ะทร์วิงการ์
พีัฒนาสังคมและควิามมั�นคง
ข้องมนุษย์

ศึกษาการ์ดูแลและป็ฏิิบัติต่อผู้
ต้องข้งัที�มีอาการ์ป่็วิยทางจิัตเวิช

ร์ศ.ดร์.ศักดิ�ชยั เลิศพีานิชพีนัธุ์ ก อ ง พัี ฒ น า น วัิ ต ก ร์ ร์ ม ก า ร์
ยุ ติ ธ ร์ ร์ ม   สำา นั ก ง า น ป็ ลั ด
กร์ะทร์วิงยุติธร์ร์ม กร์ะทร์วิง
ยุติธร์ร์ม

การ์พีัฒนายุทธศาสตร์์การ์
บริ์หาร์ทรั์พียากร์บุคคลข้องส่วินร์าชการ์
สงักัดรั์ฐสภา โดยใชเ้คร์่�องม่อการ์วิินิจัฉยั
สขุ้ภาพีองค์กร์(Organizational Health 
Dianostics) และเคร์่� องม่อการ์มอง
อนาคตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fore-
sight)

ร์ศ.ดร์.ธชัเฉลิม  สทุธพิีงษ์ป็ร์ะชา       สำานักงานเลข้าธิการ์สภาผู้แทน
ร์าษฎร์

พีฒันาร์ะบบสนบัสนุนการ์เร์ยีน
การ์สอนแบบเป็ิด Thai MOOC โดยใช้
ร์ะบบปั็ญญาป็ร์ะดิษฐ ์(Artificial Intel-
ligence : AI) และธนาคาร์หน่วิยกิต

ผศ.ดร์.ร์ชัฎา คงคะจัันทร์์ สำานักงานป็ลัดกร์ะทร์วิงการ์
อุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวัิตกร์ร์ม

การ์ทบทวินกลไกและมาตร์การ์
ส่ ง เสร์ิมสนับสนุนภาคร์ัฐ ในร์ะบบ
นวัิตกร์ร์ม

ร์ศ.ดร์.ภาคภูมิ ทิพีคณุ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ์
วิิจััย   

ช่�องานวิิจััยหร์อ่งานสร้์างสร์ร์ค์ ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา แหล่งที�มาข้องทุน

โคร์งการ์พัีฒนาห่วิงโซึ่่อุป็ทาน
อุตสาหกร์ร์มเกษตร์แป็ร์รู์ป็เพ่ี�อเช่�อมโยง
กับยุทธศาสตร์์ควิามร์่วิมม่อทางเศร์ษฐ
กิจัอิร์วิดี-เจ้ัาพีร์ะยา-แม่โข้ง (ACMECS) 
สูค่วิามยั�งยน่

ร์ศ.ดร์.พีทิยา สวุิคันธ ์ (ร์ว่ิมวิิจััย)

ผศ.ดร์.กนกวิร์ร์ณ อู่ทองทร์พัีย์

ผศ.ดร์.ศวิิร์นิ เลิศภูษิต (ร์ว่ิมวิิจััย)        

ร์ศ.ดร์.ธรี์ภัทร์ ชยัพีพิีฒัน ์ (ร์ว่ิมวิิจััย)  

อ.ศิร์ศัิกดิ� พีลูสวัิสดิ� (ร์ว่ิมวิิจััย)

สถาบนัร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศเพี่�อการ์
ค้าและการ์พีฒันา

จ้ัางเหมาบริ์การ์เพ่ี�อสำาร์วิจัข้อ้มูล
สถิติอาข้ญากร์ร์มภาคป็ร์ะชาชน ภาย
ใต้โคร์งการ์พัีฒนาข้้อมูลกร์ะบวินการ์
ยุติธร์ร์มและจััดทำาร์ายงานสถานการ์ณ์
อาข้ญากร์ร์ม

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ สำา นักงานกิจักร์ร์มยุติธร์ร์ม 
กร์ะทร์วิงยุติธร์ร์ม

การ์สังเคร์าะห์ข้้อเสนอและ
ออกแบบเชิงนโยบายการ์ถ่ายโอนโร์ง
พียาบาลสง่เสิมสขุ้ภาพีตำาบลให้องค์การ์
บร์หิาร์สว่ินจัังหวัิด

ร์ศ.ดร์.ธชัเฉลิม  สทุธพิีงษ์ป็ร์ะชา       สถาบนัวิิจััยร์ะบบสาธาร์ณสุข้

โคร์งการ์พีัฒนาร์ะบบวิิเคร์าะห์
ผลสมัฤทธิ�ในการ์สง่เสร์มิการ์ค้าร์ะหว่ิาง
ป็ร์ะเทศ เพี่�อสง่เสร์มิผู้ป็ร์ะกอบการ์ร์าย
ยอ่ย(Trade Analytics for SMEs)

ผศ.ดร์.วิสศิ ลิ�มป็ร์ะเสร์ฐิ                 กร์มส่งเสริ์มการ์ค้าร์ะหว่ิาง
ป็ร์ะเทศ 

การ์ยกร์ะดับป็ร์ะกันสังคมสู่
ร์ะบบป็ร์ะกันสงัคมถ้วินหน้า

ร์ศ.ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี สถาบันคลังสมองข้องชาติ

การ์สำาร์วิจัอสังหาริ์มทรั์พีย์
ค้างข้ายทอดตลาดเพ่ี� อพัีฒนาร์ะบบ 
การ์บร์หิาร์สนิทร์พัียข์้องกร์มบงัคับคดี

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ สถาบันคลังสมองข้องชาติ
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3.ผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ

การส่งเสริมงานวิจัย

ช่�องานวิิจััย ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา แหล่งที�มาข้องทนุ

โคร์งการ์ขั้บเคล่�อนการ์จััดตั�ง
ศูนยป์็ร์ะสานงานเสริ์มสร์า้งควิามสามัคคี
ป็ร์องดองและสมานฉนัท์ (ร์ะยะ 2) 

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ กร์ะทร์วิงยุติธร์ร์ม

การ์พีฒันาร์ะบบสร์า้งควิามร์ว่ิม
ม่อการ์ป้็องกันเชิงรุ์กและบร์ร์เทาข้้อข้ัด
แย้งในการ์ใช้ทร์ัพียากร์ร์่วิมกันจัากการ์
พีฒันาเศร์ษฐกิจัและสงัคม

อ.พี.ต.ต.ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์ สำานักงานกองทนุสนับสนุนการ์
วิิจััย(สกวิ)

โคร์งการ์ศึกษาวิิเคร์าะห์ผล
การ์ป็ร์ะเมินป็ร์ะสิทธิภาพีข้ององค์กร์
ป็กคร์องส่วินท้องถิ�น (local perfor-
mance assessment: LPA) ป็ร์ะจัำาปี็ 
พี.ศ. 2562

ร์ศ.ดร์.ธชัเฉลิม สทุธพิีงษ์ป็ร์ะชา กร์มสง่เสร์มิการ์ป็กคร์องท้อง
ถิ�น

โคร์งการ์จ้ัางที�ป็ร์กึษาเพ่ี�อตร์วิจั
สอบและป็ร์ะเมินผลและเผยแพีร่์ผลงาน
ข้ององค์กร์ป็กคร์องส่วินท้องถิ�นที�ได้
ร์ับร์างวัิลการ์บร์ิหาร์จััดการ์ที�ดี ป็ร์ะจัำา
ปี็งบป็ร์ะมาณ 2563

ร์ศ.ดร์.ธชัเฉลิม สทุธพิีงษ์ป็ร์ะชา

(ผู้ร์ว่ิมวิิจััย)

สำานักงานคณะกร์ร์มการ์การ์ก
ร์ะจัายอำานาจัให้แก่องค์กร์
ป็กคร์องสว่ินท้องถิ�น สำานักงาน
ป็ลัดสำานักนายกร์ฐัมนตรี์

ไ ท ย ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิิ ท ย า ลั ย
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์์ แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ์
มหาวิิทยาลัยแหง่ชาติเวีิยดนาม

ร์ศ.ดร์.พีทิยา สวุิคันธ์ ทนุวิิจััยเสร์มิหลักสูตร์ 

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

โคร์งการ์พัีฒนาต้นแบบการ์
ป้็องกัน คุ้มคร์อง เฝ้าร์ะวัิงการ์ทอดทิ�ง
และการ์ทารุ์ณกร์ร์มผู้สงูอายุ คร์อบคร์วัิ 
และชุมชน

ผศ.ดร์.รุ์ง่นภา เทพีภาพี 

(ผู้ร์ว่ิมวิิจััย)

กองทนุสนับสนุนการ์สร์า้ง
เสร์มิสขุ้ภาพี (สสส.)

จิัตร์กร์ร์มสกุลช่างลำาป็าง: การ์
ศึกษาเชงิป็ร์ะติมานวิิทยาและป็จััจััยที�สง่
ผลต่อการ์เป็ลี�ยนแป็ลงในการ์เข้ยีนภาพี
เร์่�องทศชาติชาดกในอำาเภอเม่อง จัังหวัิด
ลำาป็าง ชว่ิงพีทุธศตวิร์ร์ษที� 24-25

ผศ.ดร์.โข้มส ีมีภักดี ทนุวิิจััยเดี�ยวิ 

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

ช่�องานวิิจััย ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา แหล่งที�มาข้องทุน

ควิามต้องการ์และปั็จัจััยที�สง่ผล
ต่อการ์ตัดสินใจัซึ่่�อสินค้าเกษตร์อินทร์ีย์
ข้องผู้บร์ิโภคและผู้ป็ร์ะกอบการ์ร์้าน
อาหาร์ในจัังหวัิดลำาป็าง

ผศ.ดร์.ยิ�งลักษณ ์กาญจันฤกษ์ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

คลัสเตอร์์ ป็ฏิิสัมพีันธ์ในเชิง
ควิามรู์้ กับการ์พีัฒนานวัิตกร์ร์มข้อง
สถานป็ร์ะกอบการ์ในอุตสาหกร์ร์ม
อาหาร์แป็ร์รู์ป็ข้องไทย

ผศ.ดร์.ภาคภูมิ ทิพีคณุ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

การ์จััดการ์ควิามรู์้การ์ท่องเที�ยวิ
โดยชุมชนเชิงสร์้างสร์ร์ค์ในพี่�นที�ท่อง
เที�ยวิสามเหลี�ยมทองคำา อำาเภอเชยีงแสน 
จัังหวัิดเชยีงร์าย                                                          

ผศ.ดร์.ธรี์ภัท ชยัพีพิีฒัน์ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

บทบาทข้องรั์ฐในการ์พัีฒนา
ป็ร์ะเทศให้เป็็นมหานคร์ไมซ์ึ่ MICE แหง่
เอเซึ่ีย : กร์ณีศึกษาไทยกับมาเลเซีึ่ย 
ภ า ย ใ ต้ บ ร์ิ บ ท นั ก ท่ อ ง เ ที� ย วิ ก ลุ่ ม 
Millennials

ผศ.ดร์.จุัฬณ ีตันติกลุานันท์ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ์
วิิจััย(สกวิ)

หนึ�งแถบหนึ�งเสน้ทาง : มองผา่น
มาเลเซีึ่ยบนเส้นทางควิามสัมพัีนธ์ด้าน
เศร์ษฐกิจัและการ์เม่องภายในป็ร์ะเทศ
ที�มีต่อจีัน

ผศ.ดร์.จุัฬณ ีตันติกลุานันท์ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ 

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

ควิามสัมพีันธ์ร์ะหว่ิางการ์เล่�อน
ร์ะดับชั�นร์ะหว่ิางรุ์่นกับลักษณะควิาม
เป็็นสินค้าข้องสวัิสดิการ์ : กร์ณีศึกษา
เป็รี์ยบเทียบ สหรั์ฐอเมริ์กา นอร์์เวิย์ 
ญี�ปุ่็นและไทย

ร์ศ.ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

การ์ศึกษาป็ฏิิสัมพัีนธ์แบบเน้น
ภาร์ะงานทางออนไลน์: กร์ณีศึกษาการ์
ใช้ Microsoft Teams ในร์ายวิิชาภาษา
อังกฤษ

อ.ดร์.สมิุตา สภุากร์ณ์ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์
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3.ผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 4.ผลงานบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

การส่งเสริมงานวิจัย

ช่�องานวิิจััย ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา แหล่งที�มาข้องทนุ

การ์พัีฒนายุทธศาสตร์์สุข้ภาวิะ
กลุ่ม LGBTIQN ในป็ร์ะเทศไทย

อ.ดร์.โกสมุ โอมพีร์นุวัิฒน์ สำานักงานกองทนุสนับสนุนการ์
สร์า้งเสร์มิสขุ้ภาพี (สสส.)

ศึกษาเป็ร์ยีบเทียบกฎหมายด้าน
สวัิสดิการ์สงัคมในอาเซึ่ยีน

ร์ศ.ดร์.ศักดิ�ชยั เลิศพีานิชพีนัธุ์ สำานักงานป็ลัดกร์ะทร์วิงการ์
พีฒันาสงัคมและควิามมั�นคง
ข้องมนุษย์

คำาเรี์ยกสีและการ์รั์บรู้์สีข้อง
ผู้พูีดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวีิยง
หวิาย ตำาบลม่อนปิ็� น อำาเภอฝาง จัังหวัิด
เชยีงใหม่

อ.วิร์ร์ณวินัช อรุ์ณฤกษ์ ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

คุณค่าข้องภูมินามหมู่บ้านใน
จัังหวัิดนา่น

ผศ.โอฬาร์ ร์ตันภักดี ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

ควิามท้าทายในการ์จััดการ์การ์
ยา้ยถิ�นฐานในยุคโลกาภิวัิตน์ กร์ณศึีกษา
จีันอพียพีใหม่ในจัังหวัิดเชียงใหม่และ
เชยีงร์าย

ผศ.ดร์.ศิวิร์นิ  เลิศภูษิต ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

พีัฒนาการ์การ์ใช้พ่ี�นที�ข้องคุ้ม
เจ้ัาบุร์ีร์ัตน์ (มหาอินทร์์) อำาเภอเม่อง 
จัังหวัิดเชียงใหม่ จัากหลักฐานโบร์าณคดี

ผศ.ดร์.โข้มสี มีภักดี ทนุวิิจััยเดี�ยวิ

กองทนุวิิจััย                       
วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์

ช่�อบทควิาม ผู้วิิจััย/ผู้จััดทำา ช่�อวิาร์สาร์

A Conversation Analytic 
Study of Classroom Interactional 
Competence) 

อ.ดร์.สมิุตา สภุากร์ณ์ วิาร์สาร์ LEARN Journal : Lan-
guage Education and Acquisition 
Research Network Volume 13 Issue 2 
July-December 2020 pp.15-40.

จิัตร์กร์ร์มสกลุชา่งลำาป็าง : การ์
ศึกษาเชิงป็ร์ะติมานวิิทยาและป็ัจัจััยที�
ส่งผลต่อการ์เป็ลี�ยนแป็ลงในการ์เข้ียน
ภาพีจิัตร์กร์ร์มฝาผนังเร่์�องทศชาติชาดก 
ในอำาเภอเม่อง จัังหวัิดลำาป็าง ตั�งแต่พีทุธ
ศตวิร์ร์ษที� 24-25

ผศ. ดร์.โข้มส ีมีภักดี วิาร์สาร์วิิชาการ์มหาวิิทยาลัย
หอการ์ค้าไทย มนุษย์ศาสตร์์และ
สังคมศาสตร์์ ปี็ที� 40 ฉบับที� 1 เด่อน
มกร์าคม – มีนาคม 2563 หน้า 93-109.

การ์ใช้ส่�อสังคมออนไลน์กับผล
การ์ดำาเนินงานข้องวิิสาหกิจัชุมชนไทย

ร์ศ.ดร์.ภาคภูมิ ทิพีคณุ วิาร์สาร์บริ์หาร์ธุร์กิจั ปี็ที� 43  เล่ม
ที� 166 เด่อนเมษายน - มิถนุายน 2563 
หน้า 29-51
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การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
วิิทยาลัยมีการ์สร์า้งเคร์อ่ข้า่ยควิามร์ว่ิมม่อทาง
วิิชาการ์กับมหาวิิทยาลัยในต่างป็ร์ะเทศ  และ
หนว่ิยงานร์าชการ์ และเอกชนภายในป็ร์ะเทศ 
เพี่�อสร์า้งเคร์อ่ข้า่ยทางวิิชาการ์ แลกเป็ลี�ยน
นักศึกษา และคณาจัาร์ย ์ดังนี�

1.ไต้หัวัน

 -บนัทึกข้อ้ตกลงควิามร่์วิมม่อทางวิิชาการ์ร์ะหว่ิาง 
The College of Social Sciences National Chengchi 
University, Taiwan, R.O.C. และ The College of Inter-
disciplinary Studies, Thammasat University Thailand

-บันทึกควิามตกลงแลกเป็ลี�ยนอาจัาร์ย์ร์ะยะสั�น
กับThe College of Social Sciences National Chengchi 
University, Taiwan, R.O.C. และ The College of Inter-
disciplinary Studies, Thammasat University, Thailand

-บันทึกควิามเข้้าใจัและข้้อตกลงเพิี�มเติมร์ะดับ
คณะกับ College of Social Sciences, National Cheng 
Kung University

2.สูาธารณรฐัประชาชนจัน่

-บนัทึกข้อ้ตกลงควิามร์ว่ิมม่อทางวิิชาการ์ร์ะหว่ิาง 
Law School, Yunnan Police College, China และ 
College of Interdisciplinary Studies, Thammasat 
University 

3.สูาธารณรฐัสูงัคมนิย์มเวย่์ดุนาม

บันทึกข้้อตกลงควิามร์่วิมม่อทางวิิชาการ์ร์ะหว่ิาง 
University of Social Sciences and Humanities,  
Vietnam National University Hanoi และ Thammasat 
University

4.ญ่�ปุ�น 

- ข้อ้ตกลงควิามร์ว่ิมม่อ (MOU) ร์ะหว่ิางวิิทยาลัย
สหวิิทยาการ์กับ Chukyo University  (อยู่ร์ะหว่ิางการ์
ดำาเนินการ์ลงนามบนัทึกข้อ้ตกลง)

-ข้้อตกลงควิามร่์วิมม่อ (MOU) ร์ะหว่ิางวิิทยาลัย
สหวิิทยาการ์กับ TOYO University 

5.สูหัรฐัอเมรกิา 

-ข้้อตกลงควิามร่์วิมม่อ (MOU) กับ Northern 
Illinois University 

6.กระทรวงยุ์ติธรรม

-ข้้อตกลงควิามร์่วิมม่อทางวิิชาการ์และจััดตั�ง
ศูนย์ป็ร์ะสานงานเสริ์มสร้์างควิามสามัคคีป็ร์องดองและ
สมานฉันท์ ร์ะหว่ิางกร์ะทร์วิงยุติธร์ร์ม และวิิทยาลัย
สหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ มหาวิิทยาลัย
ข้อนแก่น มหาวิิทยาลัยเชยีงใหม ่มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์
มหาวิิทยาลัยร์งัสติ และมหาวิิทยาลัยสงข้ลานคร์นิทร์์

7.กรมสูอบัสูวนคดุพุ่เิศัษ

-ข้้อตกลงควิามร่์วิมม่อทางวิิชาการ์ ร์ะหว่ิาง 
กร์มสอบสวินคดีพีิเศษ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ และ คณะ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ในการ์พัีฒนาร์ะบบต้นแบบ 
Web Intelligence
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การบริการวิชาการ
แก่สังคม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางสหวิทยาการ
ด้านรัฐสวัสดิการ 
และความเป็นธรรมศึกษา

ศูนย์วิิจััยฯจััดตั�งภายใต้งบป็ร์ะมาณการ์สนับสนุน
จัากกองทุนวิิจััย (วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์)โดยควิามรั์บ
ผิดชอบข้อง ร์ศ.ดร์ ษัษฐร์ัมย์ ธร์ร์มบุษดี และกร์ร์มการ์
ศูนย์ท่านอ่�น ที�มีควิามชำานาญและสนใจัในป็ร์ะเด็นทาง
วิิชาการ์ในเร่์�อง ร์ัฐสวัิสดิการ์เป็รี์ยบเทียบ เศร์ษฐศาสตร์์
การ์เม่อง ข้บวินการ์เคล่�อนไหวิทางการ์เม่องและสังคม 
ตลอดร์ะยะเวิลากว่ิา 1 ปี็ที�ทางศูนย์วิิจััยร์ฐัสวัิสดิการ์ได้ตั�ง
และดำาเนินการ์มาโดยตลอดได้พีัฒนาช่องทางการ์ส่�อสาร์

และสร้์างควิามรั์บรู์้ในเร่์�องรั์ฐสวัิสดิการ์และป็ร์ะเด็นทาง
สงัคมต่างๆ แก่ผู้คนอยา่งกว้ิางข้วิางแม้จัะมีอุป็สร์ร์คต่าง ๆ  
ภายใต้สถานการ์ณก์าร์แพีร์ร่์ะบาดข้องโร์คโควิิด -19 ทาง
ศูนย์วิิจััยฯ ก็ยังคงสร์้างผลงานและเผยแพีร์่ควิามรู์้ควิาม
เข้า้ใจัในป็ร์ะเด็นร์ฐัสวัิสดิการ์มาได้อยา่งต่อเน่�อง ดังนี�
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1.1 กิจกรรมวันเปิดตัวศูนย์ 

วัินที� 19 ธันวิาคม 2563 ศูนย์วิิจััยเฉพีาะทาง 
สหวิิทยาการ์ด้านร์ัฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา 
ได้จััดกิจักร์ร์มเปิ็ดตัวิศูนย์วิิจััยข้ึ�น พีร์้อมกับกิจักร์ร์ม
ป็ร์ะชุมวิิชาการ์ร์ัฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา
คร์ั�งที� 1 โดยมีควิามตั�งใจัที�จัะพีัฒนา ผลิตเน่�อหาทาง
วิิชาการ์ และส่งต่อควิามเป็็นไป็ได้ข้องรั์ฐสวัิสดิการ์ โดย
กิจักร์ร์มในคร์ั�งนี�ได้จััดข้ึ�นร์่วิมกับคณะมนุษยศาสตร์์และ
สังคมศาสตร์์มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏิพีร์ะนคร์ศร์ีอยุธยา 
กิจักร์ร์มคร์ั�งนี�ได้ถูกจััดข้ึ�นที�จัังหวัิดพีร์ะนคร์ศรี์อยุธยา 
เน่�องจัากหากศึกษาควิามเป็็นมาข้องร์ัฐสวัิสดิการ์ไทย จัะ
ป็ร์ากฏิว่ิาหนึ�งในผู้เสนอแนวิคิดรั์ฐสวัิสดิการ์ที�ก้าวิหน้า
ที�สุดท่านหนึ�งข้องไทย ค่ออาจัาร์ย์ป็รี์ดี พีนมยงค์ ซึ่ึ�ง
ท่านเป็็นคนอยุธยา สังคมควิามเป็็นอยู่ข้องอยุธยา ไม่ว่ิา
จัะเป็็นควิามทุกข้์ยากข้องผู้คน เเร์งงาน ชาวินา ถ่อเป็็น
อีกหนึ�งแร์งจูังใจัที�ทำาให้อาจัาร์ย์ป็ร์ีดี พีนมยงค์ เสนอ
เค้าโคร์งเศร์ษฐกิจัที�มีควิามก้าวิหน้าและคงไม่ผิดถ้า
เร์าจัะกล่าวิว่ิา จัังหวัิดพีร์ะนคร์ศร์ีอยุธยาถ่อได้ว่ิาเป็็น
บ้านเกิดข้องร์ัฐสวัิสดิการ์ไทยเปิ็ดศูนย์วิิจััยเฉพีาะทาง 
สหวิิทยาการ์ด้านร์ัฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา 
ณ คณะมนุษยศาสตร์์และสังคมศาสตร์์ โดยได้ร์ับการ์
สนับสนุนจัาก The Wefair State is Possible OÜ ป็ร์ะเทศ
เอสโตเนียในการ์จััดกิจักร์ร์ม พีร์้อมกับกลุ่มเคร์่อข้่ายและ
กลุ่มเคล่อนไหวิต่าง ๆ  ณ เวิลานั�นได้แก่ กลุ่มมาร์์กซิึ่สต์
ศึกษาแหง่มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์ ์กลุ่ม Wefair สหภาพี
นักออกแบบ กลุ่มธร์ร์มศาสตร์แ์ละการ์ชุมนุม ซึ่ึ�งกิจักร์ร์ม
ป็ร์ะกอบไป็ด้วิย

1.ป็าฐกถาเปิ็ดศูนยวิ์ิจััยเฉพีาะทางสหวิิทยาการ์ด้าน 
ร์ฐัสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา โดย 
ร์ศ.ดร์.ษัษฐร์มัย ์ธร์ร์มบุษดี ผู้อำานวิยการ์ศูนยวิ์ิจััย

2.เสวินาในหัวิข้อ้

- การ์ส่�อสาร์เพี่�อสร์า้งร์ฐัสวัิสดิการ์ โดย  
ดร์.ร์บัข้วัิญ ธร์ร์มบุษดี

- การ์เม่องท้องถิ�นกับการ์สร์า้งร์ฐัสวัิสดิการ์ถ้วินหน้า โดย 
ไชยวัิฒน์ วิร์ร์ณโคตร์

3.การ์แสดง

- บทกวีิเพี่�อร์ฐัสวัิสดิการ์ จิัตวิิญญาณแหง่ยุคสมัย โดย
อาจัาร์ยป์็ร์าโมทย ์ร์ะวิิน

-กร์ะบวินการ์ละคร์สร้์างสร์ร์ค์การ์เป็ลี�ยนแป็ลงเพี่�อ 
ร์ฐัสวัิสดิการ์

4.วิงสนทนาในป็ร์ะเด็นต่าง ๆ

- ตัวิตน ควิามหวัิง เสร์นิียมใหม่

- ภาพีจัำาเสร์นิียมใหม่ในควิามทร์งจัำา

- ร์าคาข้องควิามฝันในโลกไร์ร้์ฐัสวัิสดิการ์

- โคร์งสร์า้งอยุติธร์ร์มในภาพียนตร์ร์์ว่ิมสมัย

- โลกใหมที่�เป็็นไป็ได้
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1.2 การจัดทำา Website และ Facebook เป็นช่องทางหลักท่ีทาง
ศูนย์วิจัยฯ เผยแพร่เน้ือหาทางวิชาการและประเด็นทางสังคมต่าง 
ๆ ท้ังการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางศูนย์วิจัยฯ ต้ังแต่ 
วันท่ีมีการต้ังเพจคือ วันท่ี 27 พ.ย.  2563 โดยเพจมีจำานวน 
ผู้ติดตามกว่า 10,000 คน และมีบทความในประเด็นเร่ือง 
รัฐสวัสดิการต่าง ๆ เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมวันเปิดตัวศูนย์ 
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1.3 โครงการอบรม  “รัฐสวัสดิการในภาพยนตร์ โลก”

การ์ศึกษาเร์่�องร์ัฐสวัิสดิการ์ในฐานะทางออกข้องควิาม
เหล่�อมลำาเป็็นที�พีูดถึงในกลุ่มคนรุ์่นใหม่จัำานวินมาก ผ่าน
ช่องทางต่างๆไม่ว่ิาจัะเป็็นสัมมนาวิิชาการ์ การ์ถกเถียง
ในโลกออนไลน์ วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์ มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์์ ซึึ่�งมีศูนย์วิิจััยเฉพีาะทางสหวิิทยาการ์ด้าน 
ร์ัฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษาจึังร์ิ เร์ิ�มใน 
การ์พัีฒนาหลักสูตร์  “ร์ั ฐส วัิส ดิการ์การ์ศึกษาใน
ภาพียนตร์โ์ลก” เพ่ี�อข้ยายช่องทางควิามเข้้าใจัในป็ร์ะเด็น 

ร์ัฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มผ่านป็ร์ะเด็นภาพียนตร์์
ข้องกลุ่มป็ร์ะเทศต่างๆ เพี่� อเข้้าใจัถึงร์ะบบสังคมและ 
ควิามเหล่� อมลำาข้องป็ร์ะเทศต่างๆทั�วิโลก โดยการ์ศึกษา
เป็็นการ์ศึกษาผ่านร์ะบบออนไลน์ ผา่นร์ะบบเรี์ยนรู้์ด้วิยตนเอง
โดยมี การ์สัมมนาป็ร์ะกอบการ์เรี์ยนรู์ด้้วิยตัวิเองสองครั์�ง และมี
การ์ป็ร์ะเมินผา่นการ์เข้ยีนบทควิามโดยผู้บร์ร์ยายเม่�อเสร็์จัสิ�น
การ์อบร์ม โดยร์ะยะเวิลาการ์อบร์มทำาผ่านช่องทางออนไลน์ 
ร์ะหว่ิาง 1 กร์กฎาคม - 7 สิงหาคม 2564
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1.4 การบรรยายสาธารณะ

 -หัวิข้้อ การ์หาเสียงด้วิยรั์ฐสวัิสดิการ์ วัินที� 30 เมษายน 
2564 เวิลา 17.00 – 19.00 น. Live Zoom ผ่านเพีจั
ศูนย์วิิจััยร์ัฐสวัิสดิการ์  ผู้บร์ร์ยาย นางสาวิมาณีร์ัตน์ 
จัันเทพีา นักศึกษาฝึกงาน

-หัวิข้้อ ร์ัฐสวัิสดิการ์ 3 ร์ะบบ วัินที� 6 พีฤษภาคม 2564 
เวิลา 17.00 – 19.00 น. Live Zoom ผ่านเพีจัศูนย์วิิจััย 
ร์ัฐสวัิสดิการ์ ผู้บร์ร์ยาย นางสาวิมาณีร์ัตน์ จัันเทพีา 
นักศึกษาฝึกงาน

-หัวิข้อ้ แร์งงานผู้สร์า้งชาติต้องเสยีสละอะไร์บา้ง ชวิีิตการ์
ทำางานข้องพีวิกเข้าและวิิกฤติสภาวิะ วัินที� 29 เมษายน 
2564 เวิลา 19.00 – 20.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผู้บร์ร์ยาย นายไชยวัิฒน์ วิร์ร์ณโคตร์ นักศึกษาฝึกภาค
ป็ฏิิบัติ ณ ศูนย์วิิจััยสหวิิทยาการ์ด้านรั์ฐสวัิสดิการ์และ 
ควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา

-หัวิข้้อ สังคมที�ไว้ิวิางใจัได้สำาหร์ับมนุษย์ค่ออะไร์? วัินที� 
07 เมษายน 2564 เวิลา 18.00 – 20.00 น. ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ผู้บร์ร์ยาย นายไชยวัิฒน์ วิร์ร์ณโคตร์ นักศึกษา 
ฝึกภาคป็ฏิิบัติ ณ ศูนย์วิิจััยสหวิิทยาการ์ด้านร์ัฐสวัิสดิการ์
และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา

-หัวิข้้อ ร์ัฐสวัิสดิการ์ ภาษี และควิามเหล่�อมลำา วัินที� 30 
เมษายน 2564 เวิลา 17.00 – 19.00 น. Live Zoom ผา่น
เพีจัศูนย์วิิจััยร์ัฐสวัิสดิการ์ ผู้บร์ร์ยาย นางสาวิธันยมัย 
ชูอิฐจีัน นักศึกษาฝึกภาคป็ฏิิบติั ณ ศูนยวิ์ิจััยสหวิิทยาการ์
ด้านร์ฐัสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา

-หัวิข้้อ นโยบายสาธาร์ณะ 101 วัินที� 5 พีฤษภาคม 
2564 เวิลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้
บร์ร์ยาย นายพีศวัิต เข้ยีวิเหม่อน นักศึกษาฝึกภาคป็ฏิิบติั 
ณ ศูนย์วิิจััยสหวิิทยาการ์ด้านรั์ฐสวัิสดิการ์และควิามเป็็น
ธร์ร์มศึกษา

-หัวิข้อ้การ์บร์ร์ยาย มายาคติในการ์โจัมตีแนวิคิดสังคมนิยม 
วัินที� 29 เมษายน 2564 เวิลา 17.00 – 19.00 น. Live Zoom 
ผ่านเพีจัศูนย์วิิจััยรั์ฐสวัิสดิการ์ ผู้บร์ร์ยาย นายพีีร์กิตติ� 
ศร์กีลุ นักศึกษาฝึกภาคป็ฏิิบติั ณ ศูนย์วิิจััยสหวิิทยาการ์ด้าน
ร์ฐัสวัิสดิการ์และควิามเป็็นธร์ร์มศึกษา

-หัวิข้อ้ The Internshit: ค่าจ้ัางยงัไมไ่ด้...ซึ่ำายงัต้องจ่ัายค่า
หนว่ิยกิต วัินที� 29 เมษายน 2564 เวิลา 19.30 – 21.30 ทาง 
คลับเฮู้าส ์ ผู้ดำาเนินร์ายการ์ ชนกนันท์ หวัิงเป็็น ผู้ร์ว่ิมพีดู
คยุ อาจัาร์ย์เคท คร์ั�งพีบูิลย์

-หัวิข้้อ “24 มิถุนายน การ์เป็ลี�ยนแป็ลงการ์ป็กคร์อง 
ร์ฐัสวัิสดิการ์ และการ์ต่อสูข้้องคนรุ์น่ใหม”่ วัินที� 24 มิถนุายน 
2564 19.00 – 21.00 ทาง คลับเฮู้าส์  ผู้ดำาเนินร์ายการ์ 
ชนกนันท์ หวัิงเป็็น, ณป็กร์ณ ์ภูธร์ร์มะ ผู้ร์ว่ิมพีดูคยุ ร์ศ.ดร์. 
ษัษฐร์ัมย์ ธร์ร์มบุษดี (ศูนย์วิิจััยรั์ฐสวัิสดิการ์)เข้มภัทร์ 
ทฤษฎิคณุ (สถาบันป็รี์ดี พีนมยงค์) สหรั์ฐ สขุ้คำาหล้า (คณะ
ป็ฏิิสังข้ร์ณ์) คณพีศ แย้มสงวินศักดิ� (นักเร์ียนไท) วิริ์ษา 
สุข้กำาเนิด (กลุ่มมาร์์กซึ่ิสศึกษา แห่งมหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์)์ 

-หัวิข้อ้ “คร์บร์อบ 1 ปี็ 18 กร์กฎาคม 2563 ถอดบทเรี์ยน
จัากหลังบา้นกลุม่การ์เคล่�อนไหวิ”วัินที� 17 กร์กฎาคม 2564 
เวิลา 19.00 – 21.00 น. ทาง คลับเฮู้าส ์ผู้ดำาเนินร์ายการ์ 
ชนกนันท์ หวัิงเป็็น ผู้ร์่วิมพีูดคุย คุณจิัร์ฐิตา ธร์ร์มร์ักษ์ 
อาสาสมัคร์สิทธิมนุษยชน คุณชนธัณ อัศวิฐานนท์ 
นักกิจักร์ร์ม คุณจัักร์ธร์ ดาวิแย้ม ผู้ป็ร์าศร์ยั

-หัวิข้้อ “ปั็ญหานโยบาย กยศ. กับร์ะบบการ์ศึกษาไทย” 
วัินที� 20 กร์กฎาคม 2564 เวิลา 19.00 – 21.00 น. ทาง 
คลับเฮู้าส ์ ผู้ดำาเนินร์ายการ์ สรุ์ยิา ขุ้นร์ตัน์ ชนกนันท์ หวัิง
เป็็น ผู้ร์่วิมพีูดคุย ร์ศ.ดร์.ษัษฐร์ัมย์ ธร์ร์มบุษดี ศูนย์วิิจััย 
ร์ัฐสวัิสดิการ์ คุณอร์ร์ถพีล ป็ร์ะภาสโนบล กลุ่มพีลเร์ียน 
คณุยามารุ์ดดิน ทร์งศิร์ ิ  ตัวิแทนผู้ติดหนี� กยศ.

 -หัวิข้้อ “ค่ายอาสาฯ: เม่� อสังคมให้ควิามสำาคัญกับ
สงัคมสงเคร์าะห์มากกว่ิาการ์เรี์ยกร้์องสวัิสดิการ์”บร์ร์ยาย
วัินที� 24 กร์กฎาคม 2564  เวิลา 19.00 – 21.00 น.ทาง คลับ
เฮู้าส ์  ผู้ดำาเนินร์ายการ์ ป็ร์าณสัมา จัันทร์ช์นะ ชนกนันท์ 
หวัิงเป็็น ผู้ร์ว่ิมพีดูคยุ ดร์.วิงอร์ พีวัิพีนัสวัิสดิ� คณะรั์ฐศาสตร์ ์
จุัฬาฯ คณุวิิรุ์ฬห์วิาส วิิรุ์ฬห์พีจัน์ ผู้เคยเข้า้ร์ว่ิมค่ายอาสา

-หัวิข้อ้“ควิามสมัพีนัธแ์บบคร์อบครั์วิภายใต้ร์ะบบทุนนิยม
และวิิกฤติโควิิด”  วัินที� 4 สงิหาคม 2564 เวิลา 20.00 – 
21.30 น. ทาง คลับเฮู้าส์ ผู้ดำาเนินร์ายการ์ ป็ร์าณัสมา 
จัันทร์ช์นะ ชนกนันท์ หวัิงเป็็น ผู้ร์ว่ิมพีดูคยุ ร์ศ.ดร์.เก่งกิจั 
กิติเร์ียงลาภ คุณวิร์ิษา สุข้กำาเนิด คุณสร์วิิศ นพีศร์ี เพีจั 
Field TeamNorway
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กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม ของหลักสูตร

1.The  18th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering
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2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ 

3.วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำาปาง) จัดโครงการเสริมสร้าง
ทักษะผู้ประกอบการ “กระบวนการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม : 
จากสินค้าชุมชนท้องถ่ินสู่ตลาดโลก”

จััดโคร์งการ์อบร์มการ์วิิเคร์าะห์โซึ่เชียลมีเดียเพ่ี�อการ์วิิจััยการ์ตลาด

Social Media Analytics for Market Research โดยมี วิิทยากร์ จัาก บ. Wisesight (Thailand)  และ บ. digital store mesh

เม่�อ วัินศุกร์ที์� 20 พีฤศจิักายน  2563 เวิลา 9:00-16:00 น. อาคาร์ SC3 ห้อง 119 

จััดโคร์งการ์เสริ์มสร้์างทักษะผู้ป็ร์ะกอบการ์ “กร์ะบวินการ์
สร์้างสินค้าทางวัิฒนธร์ร์ม : จัากสินค้าชุมชนท้องถิ�นสู่
ตลาดโลก”

วัินจัันทร์ที์� 2 พีฤศจิักายน 2563 เวิลา 09.30 - 12.30 น.

ณ ห้อง 3501 อาคาร์เร์ียนร์วิมห้าชั�น มหาวิิทยาลัย
ธร์ร์มศาสตร์ ์ศูนย์ลำาป็าง
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การบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ

ผลจ่ายจริง ปี 63

แผนจ่ายปี 64
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จำานวนนักศึกษา
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คณะกรรมการ 
จัดทำารายงาน 
ประจำาปี 2564

1.ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สายฝน สเุอียนทร์เมธ ี  
คณบดีวิิทยาลัยสหวิิทยาการ์                                 
       

2.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ชัยยุทธ ถาวิร์านุร์กัษ์  
ร์องคณบดีฝ่ายบร์กิาร์วิิชาการ์และส่�อสาร์องค์กร์          

3.อาจัาร์ย ์ดร์.อร์ณิชา เมี�ยงบัวิ 
ร์องคณบดีฝ่ายวิิชาการ์ 
และผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต 
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์
(ท่าพีร์ะจัันทร์)์       

4.อาจัาร์ย ์พี.ต.ต. ดร์.ชวินัสถ์ เจันการ์  
ผู้ชว่ิยคณบดีฝ่ายการ์นักศึกษา (ท่าพีร์ะจัันทร์)์             
       

5.อาจัาร์ย ์วิร์ร์ณวินัช อรุ์ณฤกษ์   
ผู้ชว่ิยคณบดีฝ่ายการ์นักศึกษา (ศูนย์ลำาป็าง)                
       

6.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ โอฬาร์ ร์ตันภักดี  
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต                         
สาข้าวิิชาสหวิิทยาการ์สงัคมศาสตร์์

7.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.โข้มส ีมีภักดี  
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต                   
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์   
(ศูนยล์ำาป็าง)

8.อาจัาร์ย ์พีนมกร์ โยทะสอน   
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์ศิลป็ศาสตร์บณัฑิิต                          
สาข้าวิิชาป็ร์ชัญา การ์เม่อง และเศร์ษฐศาสตร์ ์ 
(หลักสตูร์นานาชาติ)

9.ผู้ชว่ิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ร์ชัฎา คงคะจัันทร์ ์
ผู้อำานวิยการ์หลักสตูร์วิิทยาศาสตร์บณัฑิิต                         
สาข้าวิิชาวิิทยาศาสตร์แ์ละนวัิตกร์ร์มข้อ้มูล

10.ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ดร์.สทิธพิีล เคร์อ่ร์ฐัติกาล               
       

11.นางสาวิ ป็าร์ชิาติ ทองอยู ่
เลข้านุการ์วิิทยาลัยสหวิิทยาการ์                            
       

12.นายพีร์ชัย ตั�งวิิกข้มัภ์ 
หัวิหน้างานบร์กิาร์การ์ศึกษา (ท่าพีร์ะจัันทร์)์              
       

13.นายเกษม สีดากดู                                            
       

14.นางสาวิจัันทร์จิ์ัร์า เกตุดี                                     
       

15.นายสงิหภณ ตั�งชนะเดชะทรั์พีย ์                           
       

16.นางสาวิวิร์ยิา วิร์ร์ณธนานนท์                               
       

17.นางสาวิวิลิตพีร์ จิัโนทา                                      
       

18.นางสาวิสธุามาศ แสงภาร์า                                  
       

19.นางสาวิชุติณฐั ร์ะวิิสะญา                                   
       

20.นางสาวิหฤทัยร์ตัน์ ศร์จัีันทร์ข์้ำา                             
       

21.นายกันตภณ กณุาวิงศ์                                       
       

22.นางสาวิป็าลิดา ศิลป็ชำานาญ



สหวิทย์คือ…

สหวิทย์คือจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์
สหวิทย์คือธรรมชาติแห่งความรู้

สหวิทย์คือฐานถ่ินแห่งวิญญู
สหวิทย์คือแนวชูบูรณาการ

สหวิทย์คือเทาแดงสุดแกร่งกล้า
สหวิทย์คือฮูกท้าวิชชาขาน

สหวิทย์คือสิทธ์ิสรรค์ปัญญาชาญ
สหวิทย์คือปณิธานนำาทางไทย

สหวิทย์คือเสรีมีใดเหมือน
สหวิทย์คือเหย้าเรือนของเพ่ือนใหม่

สหวิทย์คือมิตรครบอบอุ่นไอ
สหวิทย์คือหัวใจไว้ผูกพัน

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ โอฬ�ร รัตนภักดี

ผู้ประพันธ์




