บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๓๐๑๕-๖
ที่
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาฉบับที่ ๓
เรียน ผูป้ ฏิบตั ิงานและนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ทุกคน
ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้รายงานผลการรับสมัคร และการ
เสนอชื่ อผูส้ มควรดารงตาแหน่ งคณบดี คณะรัฐศาสตร์ ไปแล้ว นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ
รัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ กาหนดหลักเกณฑ์การทาบทาม และมีมติให้
ทาการทาบทามผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ขอ้ บังคับฯ กาหนด โดยกาหนดให้ตอบรับหรื อปฏิเสธการทาบทาม
พร้อมจัดส่ งประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริ หารคณะฯ ภายในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บัดนี้ ครบกาหนดเวลาการทาบทามแล้ว ปรากฏว่า มีผตู ้ อบรับการทาบทาม คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๓ พร้อมทั้งประวัติและแนวทาง
การบริ หารคณะฯ มาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายความยัง่ ยืนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ฉบับที่ ๓
เรื่ อง รายงานผลการทาบทามผูส้ มควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
----------------------------------

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้รายงานผลการรับสมัคร และการ
เสนอชื่อผูส้ มควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ไปแล้ว นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ กาหนดหลักเกณฑ์การทาบทาม และมีมติ
ให้ท าการทาบทามผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ข ้อ บัง คับ ฯ ก าหนด รวมทั้ง จัด ส่ ง หนัง สื อ ทาบทาม โดย
กาหนดให้ตอบรับหรื อปฏิเสธการทาบทาม พร้ อมจัดส่ งประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริ ห าร
คณะฯ ภายในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บัด นี้ ครบก าหนดเวลาการทาบทามแล้ว ปรากฏว่ า มี ผู ้ต อบรั บ การทาบทาม
คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ ได้กาหนดให้ผูต้ อบรับการ
ทาบทามแถลงแนวทางการบริ หารคณะฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
และนักศึกษาในคณะฯ เข้ารับฟั งการแถลงแนวทางการบริ หารคณะฯ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ องคอมมอนรู ม ชั้ น ๑ อาคารคณะรั ฐศาสตร์ มธ. ศู นย์ รังสิ ต ในการนี้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ขอเรี ยนเชิญผูป้ ฏิบตั ิงานและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่ วม
รับฟั งการแถลงแนวทางการบริ หารคณะฯ ของผูต้ อบรับการทาบทาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และสอบถามผูต้ อบรับการทาบทามเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารคณะฯ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายความยัง่ ยืนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

นโยบายและแนวทางการบริหารของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะสถาบันการศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย้คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไดผลิตทั้งองค์ความรู้งานวิจัย้การใหบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ้และบัณฑิตในทุก
ระดับการศึกษาทั้งในหลักสูตรปรกติและหลักสูตรผูบริหาร้ออกสู่สังคมประเทศและนานาชาติ้ไดอย่างเป็นที่
ยอมรับในคุณภาพและหลักการดารงตน้เพื่อสรางประโยชน์สาธารณะและรักษาไวซึ่งความเป็นธรรมใหกับสังคม้
หากแต่ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา้การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่เกิดขึ้น้ทั้งภายนอกและภายในคณะ
รัฐศาสตร์เอง้ไดส่งผลต่อความพยายามปรับตัวครั้งแลวครั้งเล่า้เพื่อใหสามารถดารงความเป็นสถาบันชั้นนาทาง
การศึกษารัฐศาสตร์้ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ผ่านมาในทุกยุคสมัย้
สภาพแวดล อมภายนอกที่ ใ กล ชิ ด คณะ้คื อ ้นโยบายและจุ ด มุ่ ง เน นของมหาวิ ท ยาลั ย ในการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นนานาชาติ้และเป็นสถานศึกษาสาหรับคนทุกคนเพื่อตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาดานต่างๆของประเทศให มากขึ้น้ดวยความทันสมัยและมีสเน่ห์ดึงดูดในการแสวงหาความรูในทุกๆลักษณะ
ของผูเรียน้ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอกทั้งทั่วไป้อาทิ้การเมือง้เศรษฐกิจ้สังคม้เทคโนโลยี้และความ
เชื่อมโยงของประชาคมโลก้ที่คณะมีความจาเป็นตองเท่าทัน้ทาความเขาใจ้และผลิตชุดความรูทางรัฐศาสตร์ที่
ทันสมัยได้และสรางมาตรฐานความเป็นนานาชาติใหทัดเทียมกับคู่ความร่วมมือ้ในขณะที่สภาพแวดลอมเฉพาะ
ของคณะวิชาเอง้ไดแก่้การเปลี่ยนแปลงของลักษณะนิยมของผูเรียน้ความสามารถของครอบครัว้ความเร็วและ
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาดานการศึกษา้ความตองการลักษณะบัณฑิตขององค์กรต่างๆ้และค่านิยมของสังคม
ที่มีต่อคณะเองโดยตรง้เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการแสวงหาจุดยืนใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ที่จะ
สามารถเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่ตอบโจทย์สังคมไดอย่างสง่างาม
เมื่อกลับมาพิจารณาศักยภาพที่สั่งสมมายาวนานของคณะรัฐศาสตร์้จุดแข็งที่ มีความเป็นเอกลักษณ์โดด
เด่นที่สุดของคณะ้คือความรูความสามารถในหลักวิชารัฐศาสตร์ ทั้งกระแสหลัก ้และความชานาญในพื้นที่และ
ประเด็นการศึกษาที่แปลกใหม่้แต่เป็นโจทย์ที่สังคมมีความตองการในการหาคาตอบเพื่อนาไปใชแกไขปัญหาและ
การพัฒนา้นักศึกษาในทุกระดับชั้นและหลักสูตรมีความเป็นผูนาสูง้และมีรากฐานวิธีคิดวิเคราะห์อยู่บนประโยชน์
สาธารณะที่พรอมจะยอมรับฟังความคิดที่แตกต่างและการวิพากษ์วิจารณ์้คณะมีสมาคมศิษย์เก่าในหลายลักษณะ
ที่มีความเหนียวแน่นในการรวมตัว้และทากิจกรรมร่วมกับคณะอย่างสม่าเสมอ้ทั้งยังมีศิษย์เก่าที่ทาคุณประโยชน์
ใหสังคมมากมายในทุกภาคส่วน้ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในคณะ้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ทางานใหสาเร็จลุล่วงในทุกๆภาระกิจที่สาคัญ้แต่ศักยภาพที่มีจุดเด่นเหล่านี้้เป็นสมรรถนะที่คณะรัฐศาสตร์ยังไม่ได
นามาออกแบบในรายละเอียด้การจัดแบ่งกลุ่ม้(Segment) ที่สามารถนามาใชในการวางยุทธศาสตร์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกได้และยังตองมีการจัดการวางระบบการปฏิบัติงานใหมีความกระชับและยืดหยุ่นมากขึ้น้ทั้ง
ในระดับปฏิบัติการและผูบริหารคณะ้รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจหลักดานต่างๆใหไดใชจุดเด่นที่
เป็นปัจจุบันในการดึงดูดผูเรียน้และตอบโจทย์ใหม่ๆในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา้้้้้้
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ศักยภาพในปัจจุบัน
คณะรัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี้ – ปริญญาเอก้ดวยจานวนนักศึกษารวม
ทั้งสิ้นประมาณเกือบ้2,000้คน้โดยในแต่ละปีจะมีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสู ตรปกติทุกสาขา
รวมกันประมาณ้270้คน้ส่วนในหลักสูตรนานาชาติตรีควบโทจะมีการประกาศรับสมัครอีกในราว้100้คน ส่วน
ที่เหลือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา้คณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันมีคณาจารย์ชาวไทย
รวมทั้งสิ้น้40้คน้และคณาจารย์ชาวต่างชาติอีก้5้คน้ซึง่ ในกลุ่มคณาจารย์ชาวไทยนั้น้จานวนหนึ่งเป็นผูที่ไดรับ
ขยายอายุเกษียณราชการออกไปถึง้65้ปี้และบางท่านอาจเป็นผูที่ทางคณะไดทาสัญญาจางต่อหลังจากที่มีอายุ
เกินกว่า้65้ปีแลว้นอกจากนั้น้คณะยังมีบุคลากรในสายสนับสนุนรวมกันทุกประเภทของสถานะอีกประมาณ้60้
คน ซึ่งโดยสัดส่วนแบบเฉลี่ยแลว้อาจารย์ต่อเจาหนาที่ต่อนักศึกษาคือ้1:1.5:50 ซึ่งตองถือว่าเป็นสัดส่วนที่มี
ภาระงานสูงทั้งงานประจาปรกติและงานการดูแลนักศึกษารายหลักสูตรดวย้และหากดูสัดส่วนแยกตามหลักสูตร
และส่วนงาน้อัตราส่วนจะยิ่งแสดงใหเห็นถึงภาระงานที่กระจุกตัวในโครงสรางงาน
การจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันประกอบไปดวยหลักสูตร
ต่างๆ้จานวนทั้งสิ้น้7้หลักสูตร้โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน้2้วิทยาเขต้คือ้ที่ท่าพระจันทร์้และรังสิต้โดย
การจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์นั้น้ในปีการศึกษา้2561 เป็นตนไปจะเป็นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรภาคปรกติ้ (โทเอก)้และหลักสูตรการ
บริหารรัฐกิจและการจัดการสาธารณะสาหรับผูบริหาร้ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่รังสิตเป็นการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีภาคปกติ้และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเมืองการปกครอง
สาหรับนักบริหาร้ทั้งนี้การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทั้ง้7 หลักสูตรนั้น้ถึงแมจะมีเจาหนาที่ประจา
หลักสูตรโดยตรง้แต่อาจารย์ผูสอนจะไม่ไดประจาหลักสูตรอย่างเป็นทางการ้ทั้งนี้อาจารย์ของคณะยังจัดทีมผูสอน
เพื่อใหบริการการสอนรายวิชาหลักรัฐศาสตร์้แลการบริหารรัฐกิจใหกับคณะวิชาอื่นๆดวย้ส่วนกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะมีผูบริหารหลักบางตาแหน่งและรองคณบดีฝ่ายวิชาการอยู่ในทุกกรรมการ
สาหรับการผลิตงานวิจัย้ผลงานทางวิชาการ้ตาราและสื่อชนิดต่างๆนั้น้หากพิจารณาในระดับจานวนโดยรวม้
คณะรัฐศาสตร์มีงานวิจัยในทุกสาขาทั้งสามสาขา้ที่ศูนย์วิจัยดิเรกฯจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีในการสนับสนุนงานวิจัย้
ทั้งงานวิจัยสาหรับอาจารย์ใหม่้และอาจารย์ที่มีความตองการจะทางานวิจัยขนาดใหญ่ขามสาขาวิชาและเป็นสหวิทยาการ้
หรืองานในลักษณะการออกแบบและการศึกษาแบบ้Institutional Research เพื่อเนนการตอบโจทย์ของสังคมโดยตรง้
และการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหน่ วยงานตามคารองขอ้คณะยังมีการจัดงบประมาณในการสนับสนุนการตีพิมพ์ของ
คณาจารย์พ่วงแนบกับการใหทุนวิจัย้เพื่อใหคณาจารย์ไดเผยแพร่งานวิจัย้และใชเป็นผลงานทางวิชาการได ดวยอีกทาง
หนึ่ง้ทั้งนี้ทางคณะเองมีวารสารของคณะในสองลักษณะ้คือรัฐศาสตร์สาร้ซึ่งอยู่ในฐาน้TCI และเป็นวารสารที่สามารถ
รองรับผลงานวิชาการของคณาจารย์จากแหล่งทุนภายนอก้แหล่งทุนคณะ้และผลงานของนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงใน
ระดับบัณฑิตศึกษา้นอกจากนั้นยังมีวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ้ที่กาลังจะเขาสู่ฐาน้TCI้ซึ่งมีเป้าหมายที่การเผยแพร่ตีพิมพ์
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งานคณาจารย์ในลักษณะขอเสนอนโยบายสาธารณะ้และวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ้ส่วน
หนึ่งเป็นความพยายามของคณะในการตอบโจทย์การเพิ่มคุณภาพงานของบัณฑิตศึกษา้นอกจากการเพิ่มช่องทางและ
ลักษณะงานที่ออกสู่สังคมส่วนรวม เพื่อใหงานของนักศึกษาไดมีโอกาสที่หน่วยงานจะสามารถนาไปใชใหเกิดประโยชน์ได
จริงในการแกไขปัญหาและพัฒนา้้
และในส่วนของการบริการวิชาการสู่สังคมนั้น้ในช่วงสองปีหลังของคณบดีท่านปัจจุบัน้คณะมีการขยับตัว
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ตรงโจทย์และความตองการของผูมีส่วนไดส่วนเสียตามกลุ่มมากขึ้น้กล่าวคือ
เป็นการบริการวิชาการในลักษณะการสัมมนาวิชาการ้ดีเบตประเด็นรอน้และสนทนานาเสนองานวิจัยใหม่ๆและ
ผลงานวิชาการรูปแบบอื่นๆของคณะ้ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางและสไตล์ที่ทันสมัยขึ้น้การจัดกิจกรรม
ลักษณะนี้มุ่งเนนการเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค้ผ่านช่องทางการสื่อสารของคณะ้ของคณาจารย์ที่มีเพจที่มี
ผูติดตามจานวนมาก้และผ่านสื่อหลักและสื่อโซเชียลที่เป็นทั้งเครือข่ายและศิษย์เก่าของคณะ้เพื่อเพิ่มทั้งช่องทาง
และมาตรฐานการนาเสนอที่ระมัดระวังต่อจุดยื นของการตอบคาถามสังคม้ในอีกดานหนึ่งใชการจัดการบริการ
วิชาการในลักษณะการฝึกอบรมสาธารณะ้ทั้งที่โดยการดาเนินงานแบบ้Corporate Social Responsibility อาทิ้
โครงการครูประชาธิปไตย้ที่ไดรับความนิยมต่อเนื่องและมีผูร่วมใหการสนับสนุนเหนียวแน่น้และการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบเก็บค่าใชจ่าย้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น้2-3 วัน้ตอบโจทย์เครื่องมือในการบริหารจัดการงานของ
องค์กรในปัจจุบัน้ภายใตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน้เพื่อเป็นการหารายไดใหกับ
คณะ้ในสมรรถนะหลักที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ในคณะ้และทาให ไดสรางภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการเรียนการสอนการวิจัยและการฝึกงานของนักศึกษาไดดวยอีกทางหนึ่ง้

ข้อจากัด
อย่างไรก็ตาม้จากสถานะของคณะรัฐศาสตร์ในปัจจุบันขางตน้จะเห็นถึงสภาพขอจากัดหลายประการที่
ทาใหความเสี่ยงของการดาเนินงานปรกติที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ้ในขณะที่ยุทธศาสตร์
ที่วางไวแต่เดิมเองก็อาจจะไม่สามารถที่จะใชประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่้ขอจากัดดังกล่าว้คือ
1. การไม่สามารถเพิ่มจานวนอาจารย์ในคณะได้ทันอัตรากาลังเกษียณและการถ่ายทอดความรู้ แมว่า
คณาจารย์ จ านวนหลายท่ า นจะด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ้ รองศาสตราจารย์ ้ และผู ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ก็ตาม้แต่โดยภาพรวมแลวคณะยังมีอาจารย์จานวนจากัดเมื่อเทียบกับจานวนของ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนและจานวนของนักศึกษา้และถึงแมว่าคณะจะใชการต่ออายุ
และสัญญาจางเพื่อรักษาทั้งอัตรากาลังและองค์ความรูของคณาจารย์อาวุโสที่ครบเกษียณอายุราชการ
ไปแลว้ก็ยังไม่สามารถคัดเลือกอาจารย์ใหม่เขาสู่ระบบ้Mentor ซึ่งเป็นระบบการบ่มเพาะที่เป็นจุด
แข็งของคณะได ้ปัญหาในส่วนนี้มีทั้งในดานของกระบวนการคัดเลือกของคณะที่เขมขนและหลาย
ขั้นตอน้จนอาจทาใหผูสมัครเพื่อผ่านการคัดเลือกไม่พึงประสงค์ที่จะทดลองสอบสอน้และในดานของ
ความนิ ย มในการเป็ น อาจารย์ ข องผู ที่ จบการศึ กษาทางรั ฐ ศาสตร์ ส าขาต่ า งๆก็ น อยลงด วย้และ
ขอกาหนดต่อการจางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ยืดหยุ่นและมีอิสระดังเช่นในอดีต
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2. การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบโควต้าไม่เพียงพอต่อความต้องการและแผนการเสนอรายวิชา
ไม่แน่นอน ดวยโครงสรางหลักสูตรปริญญาตรีภาคปรกติ ที่มีวิชาบังคับคณะขามสาขา้ทาใหในทุกๆปี
การศึกษาจะมีนักศึกษาจานวนมากถึงเกือบ้300 คนรอลงทะเบียนวิชาเรียนเดียวกันที่มีเปิดสองภาค
การศึกษา้ทาใหอัตราส่วนการเรียนการสอนในบางวิชาสูงถึง้1:150 และบางวิชาที่้1:80 และ้
1:60 ตามลาดับ้และในวิชาบังคับสาขาและวิชาเลือก้สักส่วนการเรียนโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่้ 1:80
และ้1:60 ตามลาดับ้การจัดระบบโควตาเป็นความพยายามในการจัดการกับสัดส่วนการเรียนการ
สอนต่อการเลือกอาจารย์้และการรอเรียนในชั้นปีสูงของนักศึกษา้ทาใหการวางแผนการเรี ยนของ
นักศึกษาถูกกระทบทั้งโดยการเลื อกของนักศึกษาเองกับวิช าโทนอกคณะ้และการดรอปเรียนใน
รายวิ ช าเพราะเกรดไม่ ดี ้ ตลอดจนเพราะคณะไม่ ส ามารถเปิ ด กลุ่ ม รายวิ ช าได มากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่้
นักศึกษาจานวนไม่นอยจึงจาเป็นตองโทเสรี้หรือมีความเครียดกับการไม่สามารถวางแผนการศึกษา
ตามทีต่ ั้งใจ ทาใหจุดเด่นของการมีวิชาหลักและวิชารอง้ซึ่งเป็นพื้นฐานการสรางบัณฑิตแบบ้Hybrid
มีความเป็นไปไดนอยลง
3. การกระจุกตัวของงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ แมว่าคณาจารย์โดยส่วนใหญ่
ของคณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีผลงานดานการวิจัยและผลงานด านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง้ทว่าผลงานวิจัยจานวนไม่นอยของคณาจารย์ยังคงมีลักษณะเป็นผลงานวิจัยที่เป็นการทาเพื่อ
ตอบโจทย์เฉพาะของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ้หรือในอีกทางหนึ่งอาจเรียกไดว่ามีลักษณะเป็น
งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การให ค าปรึ ก ษาเฉพาะของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ้ ที่ แ ม ว่ า ในระยะต่ อ ไปทาง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ไดออกแบบความยืดหยุ่นในการใช งานวิจัย ้ให งานวิจัยสรางสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงนโยบายลักษณะนี้สามารถใชในการขอผลงานวิชาการได้ก็ยังไม่สามารถบอกไดอย่าง
แน่นอนว่า้งานที่ไดทาเสร็จไปแลวหรือกาลังดาเนินงานจะมีเงื่อนไขที่สามารถใชเป็นผงานทางวิชาการ
ได้นอกจากนั้น้การสรางผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของคณะในระดับนานาชาติก็ยังคงอยู่ใน
วงจากัด้เนื่องดวยประเด็นในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในความชานาญเฉพาะที่คณาจารย์สนใจทาวิจัย
นั้น้มีจานวนนอยที่ตรงตามความสนใจสนใจของวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานที่มี้ Impact สูง้และมี
การอางอิงในวงกวางได
4. ความเป็นนานาชาติและการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางภูมิภาคของคณะ แมว่าคณะรัฐศาสตร์จะ
จัดใหมีการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติขึ้น เป็นเวลาเกือนสิบปีแลว้และมีการจางคณาจารย์
ประจาชาวต่างชาติใหมาปฏิบัติงานอยู่ในคณะมากถึง้5 อัตรา้แต่ทว่าหากพิจารณาถึงบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์แลว้ก็จะเห็นไดว่าบรรยากาศความเป็นนานาชาติของคณะยัง
จากัด้ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าหากพิจารณาถึงองค์ประกอบของนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ้ที่มิใช่เป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน้(exchange students)้กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาแลว้จะเห็นไดว่านักศึกษา
ต่างชาติที่เขามาศึกษาที่คณะยังมีจานวนนอยมาก้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษาชาวไทย้และ
ถึงแมคณะจะจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในดานต่างๆจากต่างประเทศ้
นักศึกษาจานวนนอยมากที่ใหความสนใจการศึกษาในลักษณะการบรรยายพิเศษ้หรือการสนทนาทาง
วิชาการในลักษณะเดียวกัน้้
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5. ความกระชับและยืดหยุ่นของระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากรทุกสายของ
คณะ การจัดโครงสรางการปฏิบัติงานที่ผสมระหว่างการบริหารงานกลางของคณะ้และการบริหาร
รายหลักสูตรถึง้7 หลักสูตรนั้น้ทาใหเกิดการจั ดสรรและแบ่งงานที่ไม่เป็นแบบแผนที่แน่นอน้การ
ปฏิบัติงานอาศัยประสบการณ์ที่ทาในหนาที่นั้นๆเป็นระยะเวลาหนึ่งมาแลว้ซึ่งในดานหนึ่งเป็นขอดี
ของความเชี่ยวชาญ้แต่ก็จะส่งผลใหคณะตองมีการออกแบบเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจนกว่านี้้แต่
ในอีกดานหนึ่งทาใหการเรียนรูงานขางเคียงและการสามารถทางานแทนกันไดนั้นลดลง้ขอจากัดนี้
ไม่ไดเกิดขึ้นจากระบบงานเพียงอย่างเดียว้แต่เกิดจากระบบการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ไดรองรับพันธกิจ
ที่ยากและซับซอนขึ้นของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา้ที่วิ่งดวยความเร่งที่ต่างจากการเตรียมพรอม
เจ าหน าที่ เ ดิ ม ้นอกจากนั้ น เจ าหน าที่ ใ หม่ ก็ ต องการเรี ย นรู สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่ เ รื่ อ ยๆ้ต องการเส นทาง
ความกาวหนาที่ชัดเจน้บรรยากาศการทางานที่เสมอภาค้ซึ่งสวนทางกับการออกแบบงานของคณะที่
มีมาอย่างยาวนาน้และดวยการที่คณะมีการดาเนินงานสองศูนย์การศึกษา้คือท่าพระจันทร์และรังสิต้
ส่งผลใหความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกสาย้และระหว่างบุคลากรต่อนักศึกษา้และคณะต่อสังคม
แวดลอมเป็นไปอย่างมีขอจากัด้ทาใหบรรยาการของการเป็นสถาบันการศึกษาที่ ไม่มีความแนบแน่น
ในกิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการ้ตลอดจนความใกลชิดกับชุมชนก็ลดลง้ทั้งโดยวิถีการดาเนิน
ชีวิตของแต่ละกลุ่มและโดยรสนิยมต่อกิจกรรม้
6. ระบบการเงิน ที่ขาดการเชื่อมโยงอย่า งเป็น ระบบ และการเผชิญหน้า กับการต้องหารายได้ใ น
อัตราส่วนที่สูงมากขึ้นในภาวะที่ความนิยมการศึกษารัฐศาสตร์ลดลง ดวยความพยายามของคณบดี
คนปัจจุบัน้ร่วมกับคณะผูบริหาร้ไดทาการสะสางปัญหาการบริหารระบบการเงิ นที่มีบัญชีต่างๆอยู่
มากมาย้และระบุ ถึงปัญหาขาดความเชื่อมโยงมาไดมากพอสมควร้กระนั้นยังพบว่าการบริห าร
การเงินยังไม่สามารถสะทอนความคุมค่าในภาพรวมไดอย่างแทจริง้การบริหารจัดการในรูปแบบ
หลักสูตร้7 หลักสูตรแยกจากกัน้และมีการบริหารการเงินจากโครงการต่างๆส่วนกลางของคณะ้ทา
ใหยังคงมีช่องว่างของความสิ้นเปลือง้ไม่สามารถกระชับบัญชีการเงินต่างๆใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่้อีกทั้งในมิติของการหารายไดของคณะเพื่อบริหารจัดการตนเองนั้น้มีความยากลาบาก
ทั้งในมิติของระเบียบทางการเงินที่มีความซับซอนและปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ ง้ความไม่รูในขอจากัดการ
ใชเงินและการกาหนดค่าใชจ่ายดวยระเบียบคณะเองทาใหไม่ยืดหยุ่น้จึงทาใหการสรางความร่วมมือ
ในการดาเนิ น กิจ กรรมหลายๆกิจกรรมติดขัด้ขาดประสิ ทธิภ าพ้และในมิติของแหล่ งรายไดโดย
ธรรมชาติของจุดขายคณะรัฐศาสตร์้จะเป็นโครงการและการแสวงหารายไดจากคู่ความร่วมมือที่เป็น
ภาครัฐ้ที่มีขอจากัดทางดานขนาดของทุนและกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นเช่นกัน

พลวัตรความเสี่ยงจากโอกาสและความท้าทายของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายทางการศึกษาที่เคลื่อนออกจากสังคมศาสตร์ โดยที่ตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ้20 ปี้ที่เนนการศึกษาในรูปแบบของ้STEM ทาใหความสาคัญของสังคมศาสตร์แมว่าจะ
ไม่ลดลงในฐานคติ้แต่ก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการขยายหลักสูตรไดอย่างแน่นอน้จึง
เป็นความทาทายที่จะตองคนหาแนวทางปรับเปลี่ยน้ปรับแต่ง้และนวัตกรรมต่อยอดเสียมากกว่า้ประกอบกับการ
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เปลี่ยนจุดมุ่งเนนนี้ส่งผลต่อการรองรับจานวนบัณฑิตในภาคส่วนผูประกอบการ้จึงทาใหกระทบต่อการลดลงของ
ความนิยมผูที่จบการศึกษาสังคมศาสตร์ดานใดดานหนึ่งเพียงอย่างเดียว้จากความตองการขององค์กรและสาขา
อาชีพ้นอกจากนี้้การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯที่เพิ่งมีการอนุมัติ้จะเปรียบเสมือนหน่วยนโยบายในการกากับ
ดูแลมหาวิทยาลัยและคณะวิชา้ซึ่งนั่นหมายความถึงความไม่แน่นอนของแนวนโยบายที่อาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกเป็น
ระยะๆ้ทีก่ ระทบต่อมิติต่างๆของทิศทางมหาวิทยาลัยไทย้้
จานวนและทักษะที่ลดลงของผู้เรียน้สภาพของสังคมในปัจจุบันนั้น้จานวนนักเรียนมัธยมปลายรอสอบ
เขาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีประมาณ้๘๐,๐๐๐้คน้ในขณะที่ที่นั่งเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในระบบปิดนั้นมีถึง้๑๓๐,๐๐๐้ที่นั่ง้ทาใหสถาบันการศึกษาต่างๆ้ตองอยู่ภายใตกระแสของการแข่งขัน้ทั้งใน
ลักษณะของการจัดอันดับ้ที่มีการประเมินที่ลดความมีอิสระในการเรียนการสอนและการบริหารอย่างเขมขน แมว่า
นโยบายของรัฐบาลจะใหมีการยืดหยุ่นการประเมินที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา้หากแต่ยังไม่มีความแน่นอนใน
รู ป แบบที่ยื ด หยุ่ น ดังกล่ าว้และยั งตองแข่งขั นในความมีเสน่ ห์ น่า สนใจของหลั ก สู ตรและความชัด เจนต่ อการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต้ที่เป็นกระแสมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะความนิยม้ไลฟ์สไตล์้และสังคมคนรุ่น
ปัจจุบัน้ดังนั้น้การคัดเลือกเด็กนักเรียนเขาเป็นนักศึกษาของคณะจึงมีการคัดกรองโดยธรรมชาติเอง้เพราะคณะ
รั ฐ ศาสตร์ ไ ม่ ใ ช่ ค ณะยอดนิ ย ม้และนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ใ นระดั บ สู ง จ านวนมากจะเลื อ กเรี ย นในสาย
วิทยาศาสตร์้ หรื อสั งคมศาสตร์แบบวิช าชีพ ้และหากพิจารณาถึงคุณสมบัติของนักศึกษาในชั้นปริญญาตรีใน
โครงการปกตินั้น้นักศึกษาจานวนไม่นอยมีทักษะหลายอย่างที่จากัด้ซึ่งทักษะเหล่านั้นมีความจาเป็นต่อการทางาน
ในอนาคต้เช่น้ทักษะดานภาษาอังกฤษ้ความรูรอบตัวและความรูทางดานสังคม้ทักษะการเขาสังคมและมารยาท
ทางสังคม้เป็นตน
ลักษณะนิยมทางอาชีพและอิสระในการศึกษาของนักศึกษาต่อความต้องการของครอบครัวและผู้ใช้
บัณฑิต ผูเรียนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต้จะนิยมการเรียนที่มีเครื่องมือสาเร็จรูป ในการทางาน้ผูใชบัณฑิตตองการ
บัณฑิตที่พรอมทางานที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อยอดดวย้ส่วนครอบครัวจะมุ่งเนนใหผูเรียนศึกษาใน
คณะวิชาที่เป้นวิชาชีพมากขึ้น้ซึ่งคณะรัฐศาสตร์จะมีความเสียเปรียบสูงมาก้อีกทั้งรสนิยมในการเรียนที่ตองการ
ความสนุกเราใจ้อ่านหนังสือและเขียนงานนอย้ไม่ตองการเสียเวลาจากวิถีชีวิตและกิจกรรมอื่นๆ้และอยากเรียนรู
จากการลงมือทา้ทั้งๆที่คณะมีจุ ดแข็งที่โ ดดเด่นในการสรางผู เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ตอบสนองต่อส่วนรวม้จึงทาใหคณะตองปรับตัวต่อการออกแบบการเรียนรูอย่างมาก้นอกจากนั้นในบางหลักสูตร้
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่คลายคลึงกันหลายสถาบัน้ทาใหผูสนใจเขา
ศึกษามีทางเลือกในการเขาศึกษามาก้ทาใหคณะเองไม่สามารถรับนักศึกษาไดเต็มจานวนที่ไดมีการตั้งเป้าหมาย
ของการรับเขาเอาไวติดต่อกันหลายปี้ซึ่ งสถานการณ์เช่นว่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อตนทุนและค่าใชจ่ายในการ
ดาเนินการในการบริหารคณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
้
การเปลี่ยนแปลงสภาวะของการแข่งขันด้วยรูปแบบของความร่วมมือ ้ดวยการที่สถานศึกษาอื่นใน
ภูมิภ าคและต่างภูมิภ าค้ก็ประสบปัญหาการลดนอยลงของผูเรียนเช่นเดียวกันกับสถานศึกษาในประเทศไทย้
สถานศึ ก ษาต่ า งประเทศเหล่ า นี้ จึ ง แสวงหาจ านวนผู เรี ย นด วยวิ ธี ต่ า งๆ้ในด านหนึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาส้เพราะ
มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติ้ต่างมีความตองการในการทาความตกลงการแลกเปลี่ยนและการให
ปริญญาร่วม้เพื่อทาใหหลักสูตรของตนเองมีสเน่ ห์และเป็นที่สนใจของผูเรียนมากขึ้น้หากแต่นั่นก็หมายความว่า้
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จะมีคู่ความร่วมมือในลักษณะนี้ที่ไม่ใช่ของคณะรัฐศาสตรืเอง้มาเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงขึ้นเช่นกัน้นอกจากนี้ยังมี
มหาวิ ทยาลั ย ในต่า งประเทศที่อ ยู่ ใ นอั น ดับ ตนๆ้ที่ใ ช กลยุท ธ์ก ารดึ งตั ว นั กเรีย นมัธ ยมที่มี ผ ลการสอบข อสอบ
มาตรฐานต่างๆที่กระทรวงศึกษาจัด้และเผยแพร่ผลต่อสาธารณะ้ทาใหมีการเสนอทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่มี
ศักยภาพเหล่านี้้นั่นจึงหมายความว่า้คู่แข่งของคณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์้จะไม่ใช่แค่เพียงคณะ
รัฐศาสตร์ดวยกันเองในมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น้ยังหมายความถึงนอกภูมิภาค้และคู่ความ
ร่วมมือต่างๆ้รวมทั้งการเกิดขึ้นของการออกแบบวิชาในลักษณะ้Hybrid ขามสาย้อาทิ้นวัตกรรมการจัดการ้
เศรษฐศาสตร์การเมืองภูมิภาค้Global-Governance Local-Revitalization Human-Geography DataScience-and-Management Environment-and-Crisis-Management ฯลฯ้ทาใหคณะทางวิทยาศาสตร์เองก็
เริ่มมีการศึกษาในลักษณะหลักสูตรที่มีรายวิชาการบริหารและการปกครอง้ซึ่งเป็นที่สนใจของคนรุ่นปัจจุบัน้
อัตราเร่งของการเปลี่ยนเทคโนโลยีในชวิตประจาวันต่อรูปแบบการเรียนรู้ของคนในรุ่นต่อๆไป ดวยวิถ๊
ชีวิตในปัจจุบันของคนทางานหรือนักศึกษา้ ลวนแต่ยึดติดกับความสะดวกสบายและความเร่งด่วนในกิจกรรมต่างๆ้
ทาใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการเลือกช่องทางการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ โดยที่นักศึกษาทุกระดับ
และสังคมใชเวลาส่วนใหญ่อยู่กับสารสนเทศและเทคโนโลยีอัตโนมัติ้ นิยมการเรียนรูเนื้อหาขากสื่อโซเชียล้มากกว่า
การอ่านหนังสือ้ การเขาหองสมุด้ และการนั่งฟังบรรยาย้ กิจกรรมต่างๆในชีวิตสาเร็จรูปและเบ็ดเสร็จบน
โทรศัพท์มือถือ้ หรือคอมพิวเตอร์้ จึงส่งผลใหในดานหนึ่งวิชารัฐศาสตร์อาจไม่สามารถทาใหธรรมชาติของวิชา
น่าสนใจ้ และใชงานไดในรูปแบบการบริโภคสาระความรูเช่นนั้น้ เพราะเสน่ห์ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน้ คือ
ปฏิสัมพันธ์ที่ใกลชิด้ และการแสดงออกต่อการวิพากษ์วิจารณ์้ ระหว่างผูเรียน้ และผูสอนกับผูเรียน้ ในบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนอย่างทั่วถึง้ หากแต่ในขณะเดียวกัน้ การใชกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนใหเห็นได
จริง้ ผ่านสื่อในลักษณะนี้ก็ทาไดง่ายขึ้น้ นักศึกษาสนใจและเรียนรูอย่างสนุก้ ตลอดจนสามารถเป็นช่องทางการ
เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการและกึ่งวิชาการในพื้นที่สาธารณะที่เขาถึงสะดวก้ สามารถเลือกรับสาระเหล่านั้นได
ตามความเหมาะสมของการดาเนินชีวิตของคนในสังคม

แนวทางในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช
จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น้ความตองการในการที่จะตองนาพาคณะใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง้ทาให
ผูบริหารทุกชุดตองพยายามวิ่งอย่างเร็วเพื่อแข่งกับคู่เทียบภายนอก้จนกระทั่งเมื่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงเริ่มมี
ความเร่ง้ผันผวน้และเปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็ว้ส่งผลใหท่ามกลางความพยายามในการวิ่งใหทัน
ดวยจุดแข็งที่มีนั้นไม่เพียงพอ้หากแต่ตองพิจารณาศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์เองที่ไม่สามารถที่จะเร่งขึ้นใหทัน
โดยไม่ทาการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ้แกไขขอจากัดต่างๆ้และสรางรูปแบบใหม่ในการดาเนินงานที่
กระชับ้ฉับไว้และยืดหยุ่นพรอมที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวย้เพื่อใหสามารถยืนหยัดท่ามกลาง
ความทาทาย้และแข็งแกร่งทันกับการใชโอกาสที่มีอยู่ใหรวดเร็วมั่นคง้และเมื่อนามาผสานเขากับนโยบายและ
ทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองแลว้ทาใหสามารถที่จะกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
ในช่วงระยะเวลา้3้ปีต่อไปขางหนาได้โดยมีกรอบแนวทางของการพัฒนาดังปรากฏในแผนภาพดานล่าง
้้
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การเรียนการสอนที่ทนั สมัย มี
มาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่พร้ อม
ทางานและสร้ างคุณค่ าต่ อส่ วนรวม

คณาจารย์

นักศึกษา

การบริหารจัดการที่กระชับฉับไว
ยืดหยุ่น แม่ นยา และมีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

เจ้าหน้าที่

สถาบันชั้นนาและศูนย์กลาง
การพัฒนาความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ในภูมิภาค
คู่ความร่วมมือ
ศิษย์เก่า

การบริการทางวิชาการตาม
ความต้ องการและการมีส่วน
ร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ วยรูปแบบที่ทนั สมัย

สังคม

งานวิจัยที่สร้ างองค์ ความรู้ทาง
วิชาการ ตอบโจทย์ การแก้ ไข
ปั ญหาเท่ าทันสถานการณ์ และ
สร้ างการพัฒนาอย่ างเป็ นรูปธรรม
แก่ สังคม

วิสัยทัศน์ของแนวทางการพัฒนา้คือ้การมุ่งสู่การเป็น้“สถาบันการศึกษาชั้นนาที่เป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาวิจั ยและการพัฒนาองค์ความรู้ ทางรัฐ ศาสตร์ใ นภูมิภาค”้ดวยความร่วมมือของคณาจารย์้เจาหนาที่้
นักศึกษา้และเครือข่ายที่เหนียวแน่นของ้ศิษย์เก่า้คู่ความร่วมมือ้ตลอดจนภาคส่วนต่างๆของสังคม้ในการดาเนิน
พันธกิจหลักทางดาน้1) การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย้ไดมาตรฐานสากล้สามารถผลิตบัณฑิตที่พรอมทางาน
และสรางคุณค่าต่อส่วนรวม 2) ผลิตงานวิจัย้พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์การแกไขปัญหาที่เท่าทัน
สถานการณ์้และสรางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแก่สังคม 3) บริการวิชาการตามความตองการ้้และการมีส่วน
ร่วมของผูมีส่วนไดส่วนเสีย้ดวยรูปแบบที่ทันสมัย้เป็นที่สนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง 4) พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่กระชับ้ฉับไว้ยืดหยุ่น้แม่นยา้มีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ้และสรางประชาคมที่มีความสุขใน
การทางาน

ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น้มีเป้าหมายหลักที่สาคัญอยู่ที่การมุ่งพัฒนาให
คณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไดรับการยอมรับว่าเป็น สถาบันชั้นนาและศูนย์กลางความรูของภูมิภาค
อาเซียนรวมถึงเอเชีย้โดยเราตองพิจารณาเปรียบเทียบตัวเราเอง้ใหเราสามารถที่จะเทียบเคียงการเป็นสถาบันชั้น
นาในประเทศที่มีมาตรฐานชั้นนาเช่นเดียวกับในภูมิภาค้และมีความไดเปรียบเชิงแข่งขันในการสรางใหคณะเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรูทางรัฐศาสตร์ที่มีรูปแบบความร่ว มมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนา้อาทิ้ประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะ
เป็น้National University of Singapore หรือ้Nanyang Technological University เป็นตน้หรือแมแต่
มหาวิทยาลัยชั้นนาอื่นๆ้ในประเทศญี่ปุ่น้เกาหลีใต้จีน้เป็นตน้
ในการที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวใหไดนั้น้จาเป็นตองมีการพัฒนาในหลายดานและหลาย
องค์ป ระกอบไปพร อมๆ้กัน ้โดยตองมีการพัฒ นาในส่ ว นที่เป็นพันธกิจหลั กของคณะ้พัฒ นาบุคลากรทั้งสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน้พัฒนานักศึกษา้รวมทั้งจาเป็นตองมีการเชื่อมโยงการพัฒนาเหล่านั้นเขากับเครือข่าย
ศิษย์เก่าและภาคสังคม้อย่างไรก็ตาม้ทั้งหมดนี้จะตองคานึงถึงค่านิยม้และวัฒนธรรมร่วมขององค์กรที่มีร่วมกันมา
อย่างยาวนาน้โดยแนวทางต่างๆ้ของการพัฒนาจะตองมีความสอดคลอง้ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวไดถูก
ออกแบบใหอยู่ในรูปของยุทธศาสตร์้กลยุทธ์้และมาตรการและโครงการหรือกิจกรรม้ที่มีความสอดคลองกับจุด
มุ่งเนนในพันธกิจหลักของคณะ้และทิศทางนโยบายรวมทั้งยุทธศาสตร์ตลอดจนคุณค่า้GREATS ของมหาวิทยาลัย้
ดังรายละเอียดนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน้
1.1 กลยุทธ์เน้นการเรียนการสอนแบบ Active (Flipped) Learning
ดวยธรรมชาติของวิชารัฐศาสตร์้ และเทคนิคส่วนตัวของผูสอนนั้น้ รายวิชาทุกวิชาของคณะจัดการเรียนการสอน
แบบ้Case Based และ้Problem Based อยู่อย่างต่อเนื่อง้และไดขยายออกสู่้Participatory Action Learning
Class กับชุมชนในรูปแบบ้ Service Learning และการฝึกงานเต็มรูปแบบ้ หากแต่เมื่อครั้งไดแลกเปลี่ยนเทคนิค
การสอนกับ้ National University of Singapore ถึงการเรียนแบบ้ Flipped Learning เพื่อใหผูเรียนเป็นผู
กาหนดคาถามในการเรียน้ หากแต่ผูสอนตองเตรียมสื่อการสอนแบบใหม่ๆไวก่อนหนา้ อาทิ้ เพลง้ หนัง้ คลิป้
บทความสั้น้ หนังสือ้หรือสื่ออื่นๆที่ผูเรียนหามา้จัดทาเป็น้ electronic list และใหนักศึกษาเลือกใชในการนามา
เรียน้ มาตั้งคาถามจากสิ่งที่รูและไม่รู้ และผูสอนเป็นผูช่วยขับเคลื่อนการสนทนาและเพิ่มเติมหลักการทฤษฎีให้ วิธี
นี้ใชร่วมกับการเปิดพื้นที่ใหหน่วยงานและองค์กรต่างๆไดมาเป็นวิทยากร้ และเป็นผูใหโจทย์ในการศึกษาแก่ชั้น
เรียน้ และการทางานนิพนธ์ของภาคบัณฑิตอีกดวย้ ซึ่งคณะไดทาการปรับปรุงเครื่องมืออานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนไวก่อนหนาแลว้จึงตองมีการออกแบบรายวิชาที่จะใชเทคนิคเหล่านี้ใหมากยิ่งขึ้น้
๑.๒ กลยุทธ์การเชื่อมโยงหลักสูตรBridging & Hybriding
คณะรัฐศาสตร์ไดทาความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง้ ในการออกแบบรายวิชาเรียนขามสาขา้
(Hybrid) คือ้ “รัฐศาสตร์การผังเมือง”้ ซึ่งมุ่งเนนประโยชน์และคุณลักษณะบัณฑิตที่ทั้งสองคณะโดดเด่น้ กล่าวคือ้
นักผังเมืองของคณะสถาปัตย์ฯจะเขาใจบริบทพื้นที่้ ภูมิสังคม้ ชุมชนนิยม้ การเมืองของเมือง้ และการทางานของ
หน่วยพัฒนาเชิงพื้นที่้ ในขณะที่นักปกครองและนักยุทธศาสตร์พื้นที่้ ตองสามารถใชผังเมืองในฐานะธรรมนูญการ
พัฒนาพื้นที่ไดอย่างจริงจัง้ แนวทางนี้นอกจากจะตอบสนองความตองการที่หน่วยงานรองขอ้ จากขอมูลป้อนกลับ
ของการฝึกงานแลว้ ยังสรางความโดดเด่นใหกับคณะและมหาวิทยาลัย้ และจะไดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู

ความสามารถในสองลักษณะที่รูรอบและรูลึกและรูประสานหลักวิชาไดอีกดวย้ ดังนั้นคณะจะสารวจและขอความ
ร่วมมือในการออกแบบแพ็คเกจการเรียนการสอนในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น้ จากการ้ segment นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์้ ที่มีแบ็คกราวน์การศึกษาสายวิทย์และสายศิลป์้ ว่าควรจะจัดชุดรายวิชากับคณะในแต่ละกลุ่ม้ อาทิ้ กับ
สาธารณสุขเชิงพื้นที่้กับนวัตกรรมการบริหาร้Data-Science และหรือกับกลุ่มวิชาในคณะเหล่านั้น้
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษานั้น้ จะใหมีการศึกษาความเป็นไปไดในการออกแบบความยืดหยุ่นของโรงสราง
วิชา้(Bridging)้โดยในหลักการการเรียน้๘้รายวิชานั้น้ควรจะสามารถจัดใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนได้๒-๓้
รายวิชา้ จากคณะวิชาอื่นที่นักศึกษาสนใจจะเขียนงานนิพนธ์้ และทาวิจัยเพื่อจบการศึกษาหรืออาจจะเป็นผูช่วย
วิจัยของอาจารย์้ วิธีนี้จะทาใหนักศึกษามีฐานความรูในงานวิจัยของตนอย่างลึกซึ้ง้ แกปัญหาไดรอบดานมากขึ้น้
หลักสูตรมีความน่าสนใจ้ และเป็นการรวมพื้นที่ความสนใจของคณาจารย์้ อันจะส่งผลใหเกิดงานวิจัยสหวิทยาการ
ไดมากขึ้น้และสามารถที่จะพัฒนาสู่การไดมาซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกในแผน้ข้ซึ่งเป็นการคัดคุณสมบัติของ
ผูที่จะมาเรียนดวยความตั้งใจจะทางานวิชาการ้ เป็นนักวิจัย้ และทาวิจัยต่อเนื่องมาตลอด้ เพราะคุณสมบัติเช่นนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่ไดรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันนโยบาย้และสถาบันศึกษาลักษณะอื่นๆ้
1.๓ กลยุทธ์ขยาย Dual Degree
สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการมุ่งเนนความเป็นนานาชาติ้และนโยบายต่อเนื่องจากคณบดีและ
ผู บริ ห ารชุดก่ อนหน า้ในการพัฒ นาหลั ก สู ตรนานาชาติ ของคณะให เป็นระบบ้2้ปริญญา้(Dual Degree
Program) กับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ้โดยจะทาการติดตาม้MOU ที่ยังดาเนินการในขั้นตอนสุดทายให
แลวเสร็จ้คือของมหาวิทยาลัยเมจิ้และความกาวหนาของมหาวิทยาลัย้Aberystwyth ้ประเทศสหราชอาณาจักร้
และดาเนินการต่อเนื่องในการหาคู่ความร่วมมือเพิ่มอาทิในสหรัฐอเมริกา้หรือแมแต่ญี่ปุ่น้ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่น่าสนใจ้เพราะในช่วงระยะหลัง้มีหลักสูตรในลักษณะ้Professional Program มากขึ้น้ซึ่งจะทาใหความ
น่าสนใจของระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีมากขึ้น้ทั้งนี้้เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นนานาชาติของคณะ้และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล้กับทั้งเป็นการเสริมใหหลักสูตร
ดังกล่าวมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาหรือคณะอื่นที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน ้การจัดหลั กสูตรในลักษณะสองปริญญาเช่นนี้ยังจะเป็นการเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาในหลักสูตรให
สามารถไดไปศึกษาในต่างประเทศอันจะเป็นการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ์ในอีกทางหนึ่ง้ในขณะที่ทางคณะ
จะไดมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น้และมีบรรยากาศของการมีอาจารย์แลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นในคณะดวย
1.๔ กลยุทธ์การออกแบบสารสนเทศการบริหารการเรียนการสอน
จัดใหมีการถ่ายทาวิดีโอคลิปสั้นและยาว้กิจกรรมการเรียนการสอน้การสนทนาดีเบต้การฝึกอบรมและปฏิบัติการ
โครงการ้โดยเฉพาะการเรียนการสอนของอาจารย์ผูใหญ่้ที่เป็นรายวิชาที่อาจจะไม่สามารถสรรหาอัตรากาลังมา
สืบทอดองค์ความรู้ทั้งนี้การดาเนินงานลักษณะนี้สามารถเก็บไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ้เพื่อให
อาจารย์ใชประกอบการสอนในวิชาตนเอง้หรือเพื่อใหอาจารย์ท่านอื่นทั้ งในและนอกสาขาใชเป็นการสะทอนการ
ถกแถลง้(Reflecting) การจัดทาสื่อลักษณะนี้สามารถทาระหว่างคณะวิชาคู่สัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ้
เพื่อใชเป็นสื่ อการสอน้และสื่ อการเผยแพร่องค์ความรูที่เหมาะสมกับวิถีและรสนิยมของคนรุ่นปัจจุบัน้ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ การสอนแบบ้Flipped Learning ไดเป็นอย่างดี้ตลอดจนสามารถใชการผลิตจาก
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมการบริการวิชาการ้(ยุทธศาสตร์ที่้๓)้อย่างครบวงจร้คือสามารถนาการบริการทางวิชาการ
กลับเขาสู่การเรียนการสอนในลักษณะกรณีศึกษาที่ไดเห็นทั้งพื้นที่้การตอบสนองของคน้และวิธีการดาเนินงาน้้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโจทย์วิจัยและสร้างเครือข่ายผลงานทางวิชาการ
๒.๑ กลยุทธ์พัฒนา knowledgescape ของโจทย์วิจัย
โดยให มี ก ารสร างเครื อ ข่ า ยโจทย์ วิ จั ย ้ระหว่ า งคณะรั ฐ ศาสตร์ ทั้ ง สามสาขาภายใน้คณะรั ฐ ศาสตร์ ต่ า ง
สถาบันการศึกษา้หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน้สมาคมศิ ษย์เก่าทั้งของคณะและหลักสูตรผูบริหาร้และคู่ความ
ร่วมมือทางหลักสูตร้เพื่อใหไดมีโอกาสเสนอโจทย์วิจัยที่ยังไม่มีการศึกษา้และคาตอบที่ยังมีอาณาบริเวณที่ยังไม่มี
คนตอบ้และอาจะสามารถดาเนินการไปไดถึงในลักษณะการร่วมทุนวิจัย้และจัดการสัมมนาเผยแพร่ร่วมกัน้
๒.๒้กลยุทธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานนานาชาติ้
สรางความร่วมมือในรูปแบบใหม่กับหน่วยงานนานาชาติ้ อาทิ้หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติ้หน่วยงานเพื่อ
การพัฒนาของรัฐบาลประเทศชั้นนา้อาทิ้สหรัฐอเมริกา้ญี่ปุ่น้และเกาหลี้เพิ่มเติมจากคู่ความร่วมมือในลักษณะ
สมาคมวิชาการ้เพื่ อใหคณะไดมีการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ดวยโจทย์ของหน่วยงาน้และทุน
สนับสนุนจากหน่วยงาน้้เพื่อเป็นการสรางโอกาสใหคณาจารย์ของคณะไดผลิตและเผยแพร่ผลงานดานวิชาการ้ใน
การดาเนิ น การดังกล่าวอาจเริ่ มตนจากการใช สายสั มพันธ์ของคณาจารย์ของคณะที่มีกับนักวิชาการชั้นนาใน
ประเทศต่างๆ้จัดกิจกรรมการสัมมนา้หรือ้symposium ในหัวขอที่ตนเองมีความสนใจ้ซึ่งการจัดกิจกรรมทาง
วิช าการในลักษณะดังกล่าวจะช่ว ยเปิ ดโอกาสให คณาจารย์ไดพัฒ นางานศึกษาวิจัยของตนเองเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ้หรือหนังสือและตาราภาษาอังกฤษไดต่อไป
3. ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการสู่สังคม
๓.๑ กลยุทธ์ขยายและปรับรูปแบบการบริการวิชาการ
จากการที่คณะผูบริหารชุดที่แลว้มีการผลักดันใหคณะรัฐศาสตร์้ มีการจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร้และ
รูปแบบต่างๆ้ที่หลากหลายตามแต่ความตองการของสังคม้โดยในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเหล่านั้น้จะจัดใหมี
การส ารวจถึงความตองการของชุมชนและกลุ่มหน่ ว ยงานหรือองค์กรที่มีความสั มพันธ์ใกล ชิดกับคณะมีความ
ตองการการจั ดฝึกอบรมในเรื่องใดบาง้เพื่อจะไดนามาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการต่อไป้และใหมีการขยายสู่การทา้Workshop Delivery กล่าวคือ้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หน่วยงานนั้นใหเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่อง้จัดใหกับในสถานที่ทางานสาหรับหน่วยงานที่
อาจจะมีงบประมาณนอย้หรือมีขอจากัดของการอบรมนักบริหารระดับกลางหรือหัวหนาระดับปฏิบัติงาน้จะทาให
สามารถขยายการบริการวิชาการไดมากขึ้นและสรางรายไดมากขึ้นใหกับคณะ
ไม่เพียงแค่การจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังที่ไดกล่าวมาเท่านั้น้คณะจะปรับรูปแบบของโครงการเดิมใหเป็น
โครงการ้“คณะรัฐศาสตร์้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ้เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่โรงเรียน”้จัดเป็นโครงการซีรีส์กับ
คู่ความร่วมมือ้สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร้โดยเป็นการจัดโครงการให โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร้โดย
โครงการในลักษณะนี้จะดาเนินไปควบคู่กับการอบรมครูมัธยมศึกษาที่ไดดาเนินการมาแลวก่อนหนานี้
๓.๒ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาสื่อการสัมมนาวิชาการ
การสัมมนาวิชาการจะตองมีการออกแบบใหม่โดยวางผังการสัมมนาใหเป็น้theme ต่อเนื่องทั้งปี้แลวมีการแทรก
สถานการณ์้(Intervention) ตามประเด็นที่สังคมสนใจได้ถือเป็นรูปแบบที่ผูใชบริการจะเฝ้ารอ้โดยเริ่มจากการ
วางผังการสัมมนารัฐศาสตร์้ ๗๐้ปีที่จะมาถึง้โดยควรจะมีการรวบรวมขอเขียนใหม่สั้นๆของคณาจารย์ที่เคยสอน
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และที่สอนอยู่ในปัจจุบัน้และจัดใหมีการสัมมนาของคู่สนทนาร่วม้ทั้งในรูปดีเบต้การ้Reflect กันและกัน้และ
การสนทนาวิชาการ้โดยใชช่องทางการเผยแพร่หลักดวยสื่อใหม่้เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดสะดวก้และลด
ค่าใชจ่ายในการบริหารจัดการในสถานที่้รวมทั้งสามารถใชเป็นสื่อการสอนไดในอนาคตดวย้ทั้งนี้จะตองมีการ
ประเมินศักยภาพในเครื่องมือและโครงสรางพื้นฐานทางการผลิตสื่อในลักษณะแบบนี้ดวย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
4.1 กลยุทธ์การปรับ DNA บุคลากร
4.1.1 สรางบุคลากรสายวิชาการและวิจัย
แนวทางสืบเนื่องจากผูบริหารชุดที่แลว้กล่าวคือ้การนาแผนอัตรากาลังเกษียณและความตองการของ
ความเชี่ยวชาญใหม่ๆขององค์ความรูรัฐศาสตร์้แลวทาการสรรหาคณาจารย์จากนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น
ในระดับปริญญาตรี้ซึ่งหลังจากคัดเลื อกไดแลวก็ใหทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในคณะ้จากนั้นเมื่อสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทก็ดาเนินการสอบบรรจุเขารับราชการในตาแหน่งอาจารย์้และใหปฏิบัติหนาที่ระยะ
หนึ่ง้โดยเขาสู่ระบบ้Mentoring ของคณะ้เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงในการสอน้การนาผูเรียน้และการสั่งสม
ความสนใจในการศึ ก ษาต่ อ ้จากนั้ น ก็ ใ ห ไปศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกต่ อ ไป้ทั้ ง นี้ อ าจจะมี ก ารขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปที่ผูช่วยวิจัยของอาจารย์้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่แลว้ว่าหากอาจารย์มีทุนวิจัยและโจทย์
วิจัย้ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น้Thesis proposal ในระดับปริญญาเอกไดเลยนั้น้คณะจะสามารถช่วยจัดแผนการ
ศึกษาและระบบสนับสนุนการเรียนใหไดมากขึ้นในลักษณะของทุนทางาน้คือเป็นผูประสานวิชาร่วมในรายวิชาและ
เป็นผูช่วยสอนไดดวย้
ใหคณาจารย์ ไปฝึกอบรมระยะสั้น ้ที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของคณาจารย์้ หรือเป็นการอบรมใน
ประเด็นที่สามารถนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่คณาจารย์ท่านนั้นๆ้รับผิดชอบได้ในเนื้อหาของ
การพัฒนาการเรียนการสอน้อาทิ้ระบบอาจารย์สหกิจศึกษา้ระบบคุณภาพการศึกษา้การสอนดวยสื่อใหม่้และ
การลงทุนเพื่อการเกษียณ้ทั้งนี้อาจจะสามารถแสวงหาการฝึกอบรมในรูปแบบอื่น้ที่สรางใหบรรยากาศการทางาน
และพื้นฐานความสุขของคณาจารย์มีการพัฒนาไดดียิ่งขึ้น้ทั้งนี้้โดยทบทวนและปรับปรุงอัตรารวมถึงเงื่อนไขของ
การสนับสนุนดังกล่าวใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขีดความสามารถทางดานการเงินของคณะดวย
4.1.2 สรางระบบการเรียนรูระหว่างสายงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน้
ทบทวนโครงสรางและจัดโครงสรางการบริหารจัดการใหม่้ใหมีการทา้Tasks and Process Mapping
ระหว่างหลักสูตรและระหว่างส่วนงาน้ที่เชื่อมโยงการทางานของทั้งคณะใหเห็นภาพทั้งหมดและภาพเฉพาะส่วน้ซึ่ง
จะไดประโยชน์ในการสะทอนตนทุนที่แทจริงในการบริหารจัดการดวย้เพื่อใหสามารถกาหนดหนาที่และงานไดเป็น
ธรรม้สามารถทางานแทนกัน้และแกไขปัญหาเฉพาะหนาของงานตนที่จะมีผลต่องานของคนอื่นไดมากขึ้น้้
ศึกษาความเป็นไปไดและการออกแบบละเอียด้ในการปรับปรุงหรือปรับรื้อระบบการประเมินผลและการ
ใชผลในการกาหนดค่างานและการใหรางวัลของคณะ้จากงานวิจัยการปรับปรุงระบบประเมนผลการปฏิบัติงาน้ซึ่ง
เป็นงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในโครงการผูบริหารที่เป็นบุคลากรของคณะ้การปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและความดีความชอบที่มีความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับใหมากที่สุด้เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน้และช่วยเหลือกันในการทางาน้รวมทั้งรักษาระดับของสวัสดิการต่างๆ้
ของคณะใหอยู่ในระดับที่ดี้และตรงกับความตองการ
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แนวทางสืบเนื่องจากผูบริหารชุ ดก่อนหนา้คือผลักดันใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
อย่างกวางขวางไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญา้โดยเฉพาะการเรียนในหลักสูตรผูบริหารของคณะ้ซึ่งจะ
ทาใหสามารถเสริมสรางเครือข่ายและไดขอมูลยอนกลับสู่การพัฒนา้การส่งบุคลากรไปอบรมและกลับมาบันทึก
การพัฒนาทักษะนั้นๆ้(Knowledge Management) อย่างจริงจัง้เพื่อใหบุคลากรในแต่ละงานไดมีโอกาสเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์้และอาจจะสามารถดาเนินการส่งเจาหนาที่ไปอบรมหรือปฏิบัติงานระยะสั้นๆกับ
คู่ความร่วมมือภายใตหลักสูตรที่จัดทาร่วมกัน
4.2 กลยุทธ์สร้างสรรค์การสื่อสาร 360 องศา
จัดระบบการสื่อสารตารางทางานของผูบริหารร่วมกัน้และใหแต่ละงานสามารถใชตารางงานของผูบริหารร่วมดวย้
รวมทั้งมีการพัฒนาการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น้อาทิ้คณบดีสัญจร้เพื่อพบกับกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา้พบกับคณบดี
คณะอื่นๆ้และคณบดีรัฐศาสตร์ในสถาบันอื่น้เพื่ อแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารของคณะจะจัดให มี
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างนักศึกษาของคณะกับผูบริหารที่มีความเหมาะสม้เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารกับ
ผูบริหารคณะไดตลอดเวลา้เครื่องมือหนึ่งที่สามารถนามาใชได้คือการใชกลุ่มผูช่วยสอนและผูช่วยวิจัย้ที่ มีความ
เหนียวแน่นอยู่แลว้ใหสามารถเชื่อมต่อกับคณาจารย์ได้ในกรณีที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเป็นส่วนตัวแตกต่างกัน้
และจะสืบต่อกิจกรรมปาร์ตี้ผูบริหารพบนักศึกษา้แต่จะพยายามเชื่อมใหเกิดผลไปในกิจกรรมหลัก้เช่น้การปรับ
รูปแบบปฐมนิเทศ้การทามัชฌิมนิเทศที่ใชเครือข่ายศิษย์เก่าและผูประกอบการ้ดังรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่้๖
5. ยุทธศาสตร์การปรับตัวทางด้านการเงินและการหารายได้
5.1 กลยุทธ์การปรับปรุงรูปแบบการบริหารการเงิน
๕.๑.๑้ปรับระบบบัญชีและอุดช่องว่างทางการเงิน้
ผูบริหารขุดก่อนหนาไดมี การดาเนินงานในการจัดทาระบบบัญชีใหรัด กุมและกระชับขึ้น้แต่ยังคงตองมี
การจัดระบบบัญชีที่สอดคลองกับการบริหารรายได้ปรับงวดระยะเวลาการเบิกจ่ายของการเรียนการสอนแต่ละ
หลักสูตรแต่ละรูปแบบ้ใหสามารถกระทาไดกับกลุ่มผูสอนที่แตกต่างกัน้เพื่อใหคณะสามารถรักษาส่วนต่างของ
ผลไดในแบบดอกเบี้ยสะสม้เพราะการจัดการปฏิทินการเบิกจ่ายใหม่นี้นั้น้จะตองอาศัยความรัดกุมและการบริหาร
ในภาพรวมดวย้แมอาจจะไม่ไดเป็นเงินจานวนมาก้แต่เป็นเงินที่เมื่อรวมกันแลวสามารถนาไปทาใหเกิดประโยชน์ที่
คุมค่ากว่าได้
๕.๑.๒้ปรับระบบการบริหารงานจัดหารายไดและทบทวนระเบียบต่างๆ้
ในงวดเวลาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง้และออกแบบความยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายใหรัดกุมแต่สะดวก้ซึ่ง
หมายความรวมถึงการเบิกจ่ายที่อยู่ภายใตระบบจัดซื้อจัดจางใหม่ดวย้โดยเฉพาะในการหารายไดนั้น้จะมุ่งไปที่
การจัดฝึกอบรมในระยะสั้น้ที่จะมีการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ทั้งภาครัฐและเอกชน้
การจัดการสัมมนาวิชาการโดยทุนของหน่วยงานนานาชาติ ้และการจัดกิจกรรมประจาปีเพื่อเป็นการระดมทุน
สาหรับการบริหารคณะโดยเป็นกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าและภาคประชาสังคมภายนอกคณะ้ดังรายละเอียดระบุใน
กลยุทธ์้๕.๒้
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5.2 กลยุทธ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายของศิษย์เก่า
เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการสอนหลายรูปแบบ้ในปัจจุบันจึงมีเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าใน
รูปแบบต่างๆ้และสมาคมไดสนับสนุนและใหความช่วยเหลือคณะในดานต่างๆ้มาอย่างยาวนาน้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับการทากิจกรรมต่างๆ้ของนักศึกษา้รวมทั้งจะมีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า และภาคีต่างๆของ
เครือข่ายนั้นๆ้เพื่อใหศิษย์เก่าของคณะไดเขามามีส่วนร่วมกับคณะมากขึ้น้รวมทั้งอาจอาศัยศิษย์เก่าหลายๆ้ท่านที่
มีความรูความสามารถมาช่วยถ่ายทอดความรูและประสบการณ์ในดานต่างๆ้ใหแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
ต่อไป้ดังนั้นจะกาหนดใหมีตัวแทนผูบริหารร่วมในคณะกรรมการศิษย์เก่า้เพื่อใหมีช่องทางการสื่อสาร้และการ
ริเริ่มกิจกรรมร่วมกันใหมากขึ้น
ทั้งนี้จะเริมจากการใหมีกิจกรรมเป็นซีรีส์ในปีที่คณะรัฐศาสตร์จะครบรอบ้๗๐้ปี้ทั้งในกิจกรรมวิชาการที่
กล่าวมาขางตน้และกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อเชิดชูสถาบัน้รวมทั้งกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพื่อระดมทุน
หารายไดให กับ คณะและสมาคมฯ้อนึ่ งในการจัดกิจกรรมดังกล่ าวจะคานึงถึงปรัช ญาพื้นฐานของคณะที่เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม้มีเกียรติภูมิมาอย่างยาวนาน้และใหเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการสราง
สายสัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ้เพื่อใหเกิดความต่อเนื่องสืบต่อไป้
6. ยุทธศาสตร์การสร้างสมรรถนะนักศึกษา
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 เวิร์คช็อปฝึกปฏิบัติการทักษะ้(กิจกรรมสืบเนื่องจากผูบริหารชุดก่อนหนา)
จัดโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาสาหรับการทางาน้ซึ่งทักษะที่จะพัฒนาเหล่านั้น้ไดแก่้
ทักษะดานภาษาอังกฤษ้ทักษะในการจดบันทึกและการทารายงานการประชุม้ทักษะการใชคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ทางาน้มารยาทการเขาสังคม้การเตรียมความพรอมสาหรับการสัมภาษณ์งาน้ส่วนนักศึกษาที่มุ่งจะสอบเขารับ
ราชการคณะจะไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหแก่นักศึกษาที่มีความเขมขนทั้งการสอบภาค้ก.้และการสอบ
ภาคเฉพาะของหน่วยงาน้โดยใชเครือข่ายหน่วยงาน้องค์กร้และศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
6.1.2 คลีนิคอาชีพและการศึกษาต่อ
ปรับใหชุดคณะกรรมการแนะแนวและที่ปรึกษา้เป็นชุดที่มีองค์ประกอบของอาจารย์้รุ่นพี่้ผูช่วยวิจัย้และ
เจาหนาที่แนะแนวการศึกษา้และวิเทศสัมพันธ์้รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก้มาพูดคุยใหคาปรึกษา
อาชีพ้การเลือกวิชาหลักวิชารอง้การฝึกงาน้ตลอดจนการเรียนเสริมสรางทักษะพิเศษ้และความเป็นตัวตนของ
นักศึกษาเอง้และมีปฏิทินกิจกรรมร่วมกันกับเวิร์คช็อปในเชิงทัศนคติ้สรางความแข็งแกร่งและจัดการตนเอง้
6.2 กลยุทธ์ COOP & INTERN Network
จากการที่คณะปรับหลักสูตรใหมีการฝึกงานเป็นเงื่อนไขการจบการศึกษาในปีที่สามภาคฤดูรอน้คณะกาหนดใหมี
การฝึกสหกิจต่อในปีที่สี่ภาคการศึกษาที่สอง้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในอาชีพ้และการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง้
ทั้งนี้เครือข่าย้Intern และ้COOP ทั้งในและต่างประเทศ้จะช่วยทาใหคณะมีกรณีศึกษาจริงในการสอน้มีโจทย์
วิจัย้มีแหล่งทุนสนับสนุนการทา้fund-raising ของนักศึกษา้อีกทั้งหากจัดทา้MOU ในรายละเอียด้สามารถระบุ
ถึงการเปิด้co-working space ในหน่วยงานเพื่อการทาโครงการของนักศึกษา้(อาทิที่ทาใน้BMA Intern
Program สานักผังเมือง้กรุงเทพมหานคร)้เพื่อช่วยการเรียนรูจริงที่เป็นรูปธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการภัยพิบัติ การจัดการเครือข่ายทางสังคม
การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์
วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2548 Doctor of Philosophy in Public Administration and Public Policy
School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA.
(Fulbright Scholarship year 2000)
พ.ศ. 2540 – 2541 Graduate Certificate in Public Management (GCPM)
School of Social Sciences, University of South Florida, USA.
พ.ศ. 2537 – 2539 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2533 – 2537 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2549 – 2551
พ.ศ. 2547 – 2548
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2537 – 2540

Visiting Professor, School of Political Science and Economic, Meiji
University (Surugadai), Tokyo, JAPAN (มิถุนายน – กรกฎาคม)
Instructor and Evaluator to State Department of the United State of
America, “Anti-Terrorist Program: Senior Crisis Management (Country
Delegates)”, American University, Washington DC., USA.
Research Assistant, Graduate School of Public and International Affairs
(GSPIA), National Science Foundation Grant to the Interactive
Intelligent Spatial Information System, University of Pittsburgh, USA.
อาจารย์ประจาสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Marketing Account Executive, Manager Information Services, Thailand

ประสบการณ์ด้านการบริหาร (ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พ.ศ. 2553 – 2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 ประธานงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555 – 2556 รองผู้อานวยการหลักสูตรนานาชาติ (รักษาการ) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พ.ศ. 2552 – 2553 ผู้อานวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2551 – 2552 ผูแ้ ทนคณะรัฐศาสตร์ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถานศึกษาอื่น
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2559 – 2560 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559 – 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรบัณฑิตศึกษานโยบายสาธารณะ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555 – 2560 กรรมการบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสาหรับ
ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตการเมืองการปกครองสาหรับผู้บริหาร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการโครงการตาราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการกลั่นกรองผลงานและตาแหน่งวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการโครงการบริการสังคม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2560 กรรมการการเงิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหน่วยงานระหว่างประเทศ
ค.ศ. 2018
ค.ศ. 2016 – 2017

ค.ศ. 2012 – 2015

Result Based Management Expert to the United Nations Children’s
Fund (UNICEF), Early Childhood Development National Strategic Plans,
in the assistance to Ministry of Education, Thailand.
Head of Thailand Delegation, Technical Expert Committee on Disaster
Risk Indicators Design and Terminology to Sendai Disaster Risk
Reduction Framework, United Nations International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR), Geneva, Switzerland
Disaster Risk Management Advisor and Head of Project “Strengthening
Disaster Management Capacities in Thailand 2012-2015” United
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ค.ศ. 2008 – 2009

ค.ศ. 2008
ค.ศ. 2007 – 2009

ค.ศ. 2007 – 2008

ค.ศ. 2006 – 2008

Nations Development Program (UNDP) to the Department of Disaster
Prevention and Mitigation, Thailand
Disaster Risk Management Advisor to United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), supervising UNESCO/IOC
Project “Community Based Learning in Disaster Risk Management”
Funded by Belgium Government
Head Delegation, Thailand Disaster Warning System, to the ASEAN
meeting on Regional Tsunami Early Warning System and Capacity
Building, East Asian Summit joined with Dialogue Partners
Disaster Management Advisor to the United State Agency for
International Development (USAID), National Oceanic and Atmospheric
Agency (NOAA), and United State Forest Service (USFS) under the
project “End-to-End Indian Ocean Tsunami Early Warning System”
Disaster Management Advisor to the United State Trade and
Development Agency (USTDA) for the establishment of the National
Disaster Warning Center (NDWC) of Thailand and Tsunami Early
Warning System (TEWS) and the Pacific Tsunami Warning Center
(PTWC) Hawaii, USA, to the Pacific Wave Exercise
Disaster and Emergency Management Advisor to the Pacific Disaster
Center (PDC), Hawaii, USA

ประสบการณ์ที่ปรึกษาและกรรมการหน่วยงานรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการติดตามนโยบาย การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ
คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินแห่งชาติ สานัก
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการสาธารณภัยและ
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2558 – 2559 คณะอนุกรรมการการระบายนา คณะกรรมการการระบายนาและการจราจร
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 – 2557 คณะอนุกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2555 – 2557 ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่น (สปวท.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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พ.ศ. 2555 – 2556 คณะอนุกรรมการแผนการดาเนินงานการสื่อสารในภัยพิบัติ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 – 2555 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาพัฒนาคู่มือการจัดการภัยพิบัติ “อยู่กับภัยใกล้ตัว”
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551 – 2552 ที่ปรึกษาและผู้ประเมิน ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประเทศไทย
พ.ศ. 2550 – 2552 ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประเทศไทย
พ.ศ. 2550 – 2551 ที่ปรึกษาและผู้ดาเนินโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMQA)
และการวางแผนยุทธศาสตร์ สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2550
ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้นาคณะ)
ในการประชุมภัยพิบัติโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผลงานวิชาการ วิจัย และตารา
ตารา/หนังสือ/คู่มือ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2543

การบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงภัยพิบัติ : สหวิทยาการและแนวคิดที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
(Disaster Risk Governance: Multi-Disciplinary and Non-Structural Approach)
(อยู่ในระหว่างการเขียน รอพิมพ์ในปีงบประมาณ 2562) (หนังสือ)
“นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”, เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก (82328) หน่วยที่ 11, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11-1 – 11-95,
2560
เกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขันตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งาน
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด (ตีพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์), สานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ
ศัพท์ภิธานด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ, ที่ปรึกษาและผู้ร่วมจัดทา, กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและสานักงานโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (หนังสือ)
แผนและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัย (บทที่ 4) หนังสือเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ, ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ
แห่งเอเซีย
คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น, ผู้แต่ง, สถาบันพระปกเกล้า
อยู่กับภัยใกล้ตัว , บรรณาธิการ, สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
(คู่มือประชาชน)
ความขัดแย้งในสังคมไทย, บรรณาธิการร่วม, สานักพิมพ์คบไฟ (หนังสือ)
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งานวิจัย
พ.ศ. 2561 – 2562 การติดตามประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สนุบสนุนทุนวิจัยโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
พ.ศ. 2561 – 2562 การพั ฒ นาคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ นและภั ย พิ บั ติ ส าหรั บ การจั ด การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
พ.ศ. 2561
การทบทวนตัวชีวัดการพัฒนาเมือง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สานักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
พ.ศ. 2561
การพั ฒ นาคู่ มื อ มาตรฐานการบริ ก ารสาธารณะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด้านสาธารณภัยและความปลอดภัยหอพัก สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
พ.ศ. 2560 – 2561 พัฒนาการการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย พ.ศ. 2548 –
2560 สนับสนุนทุนวิจัยโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2560 – 2561 ข้อเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
และรูปแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ ม ส าหรั บ ประเทศไทย สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โดยส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
พ.ศ. 2560
การศึกษาทางสังคมศาสตร์ การออกแบบการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต่อแผนระยะ
ยาวการศึกษาการนาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
(ทีมวิจัยทางสังคมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนทุนวิจัยโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พ.ศ. 2559 – 2560 Disaster Risk Management Public Expenditure and Institutional Review
in Thailand, United Nation Development Program – Budget Bureau –
Department of Disaster Prevention and Mitigation, Thailand (Head of
Project) (ตีพิมพ์ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. 2559
การบั ญ ชาการด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ในระบบบั ญ ชาการสาธารณภั ย
แห่งชาติ ทุนวิจัยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประเทศไทย
พ.ศ. 2558
การพัฒนาขันตอนปฏิบัติมาตรฐานในการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่กาหนดจาก
ตารางเงื่อนไขระดับของการจัดการภัยพิบัติ ทุนวิจัยสานักงานโครงการเพื่อการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2557
การพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย และแนวคิ ด เชิ ง
ปฏิบัติการขันตอนการปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด
ทุนวิจัยสานักงานโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556
การสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

การประสานงานในการจัดการอุทกภัย ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ทุนวิจัยแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
กรกฎาคม 2555– มิถุนายน 2556
การศึ ก ษาแผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การพั ฒ นาแผนเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภั ย จั ง หวั ด
โครงการความร่วมมือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ
การสารวจพฤติกรรมการใช้ยาสูบของประชาชน ในการศึกษามาตรการทางภาษีและ
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการกาหนดนโยบายราคายาสูบ ร่วมกับสานักพัฒนาการเงิน
ภาคประชาชน กระทรวงการคลัง (ทีมวิจัย)
การศึ ก ษาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ภายใต้ ภ ารกิ จ ของกระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม และกระทรวงการ
ท่องเที่ยว โดย TU-RAC เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการ: การศึ กษาเปรี ย บเที ย บการปฏิ รู ป ระบบ
ราชการประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลี ย เกาหลี ใต้ และสหรัฐอเมริกา โดย
สถาบันการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ทีมวิจัย)
การพั ฒ นาศู น ย์ พ านิ ช ยกรรมบางกะปิ โครงการการพั ฒ นาสั ง คมและผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร เสนอต่อสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ทีมวิจัย)
บทเรี ยนของการเตือนภัยและการอพยพหลบภัย : ศึกษากรณีโ รงเรียนนาร่อง 6
จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยศูนย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความวิชาการภาษาอังกฤษ
ค.ศ. 2017
ค.ศ. 2016
ค.ศ. 2014
ค.ศ. 2010
ค.ศ. 2008

“Disaster Management in Thailand: Preparedness and Response Challenges”,
Global Encyclopedia: Terminology for Public Administration, Public Policy, and
Governance, Springer; meteor.com
“Institutionalization of Disaster Management in South East Asia”,
Institutionalizing South East Asia, Book Chapter, edited by Alice D. BA, ChengChwee Kuik, and Sueo Sudo, Routledge, London-New York.
“How has Thailand Disaster Management Improved From Tsunami 2004 to
Flood 2011?”, Journal of Politics, Politics and Government College,
Mahasarakam University, Volume 2, October 2013 – February 2014.
Multilateral Collaboration on International Disaster Warning Management in
South East Asia: Cooperation or Competition, Core University Conference.
Collaborative Disaster Management, Disaster Management Journal, Chunbuk
University, Korea.
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ค.ศ. 2007
ค.ศ. 2006
ค.ศ. 2005

Resilient Community Disaster Management, Conference Paper, International
Conference on Thai Society in Transnationalized World, Thammasat University,
Bangkok, Thailand
The Search for Collaborative Disaster Management, Innovative Initiatives in
Disaster Risk Reduction: Applied Research by Young Practitioners in South,
South East and East Asia, Provention Consortium, IFRC.
Why Policy fails ….. Are we tossing coin into garbage can ……or are we not
being able to bridge the gap between policy and practice? Journal of Social
Sciences, Vol36, No.2, July-December.

บทความวิชาการภาษาไทย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2548

“ย้อนรอยพัฒนาการการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านวรรณกรรมวิชาการ”
(อยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์ วารสารสถาบันพระปกเกล้า กันยายน พ.ศ. 2561)
“การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขันตอนปฏิบัติมาตรฐานการ
เปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด” รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 37, ฉบับที่ 1,มกราคม เมษายน 2560
“แผ่นดินไหวที่เนปาลกับการดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ไทย”.รัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
“การวิเ คราะห์ เครื อข่ ายสั งคมในนโยบายสาธารณะ”, เปิดกล่ องนโยบายสาธารณะ:
หลากหลายมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย , ผู้เขียนร่วม, กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“หรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)ไร้ความหมายในการบริหารจัดการ
อุทกภัย พ.ศ. 2554”. รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2557.
“สองคนยลตามช่อง? การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุด มศึกษาและ
ตัวชีวัด: กรณีศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”. (ผู้เขียนร่วม) วารสาร
ธรรมศาสตร์. ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2557
“มองหาแผนเผชิ ญเหตุผ่ า นแผนปฏิบั ติ การจัง หวัด ในการจั ดการภั ย พิบั ติ ประเทศไทย ”
รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
"นาท่วม ตอผุด: ถอดรหัสการจัดการอุทกภัย 2554 ของประเทศไทย" หนังสือรวมบทความ
การสัมมนาประจาปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"มหัศจรรย์อุทกภัยแบบไทยไทย" วารสารพระปกเกล้า. ปี ที่ 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2554
“นโยบายสาธารณะในบริ บ ทของ Governance” การบริ ห ารปกครองสาธารณะ:
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ” วารสารรัฐศาสตร์สาร ฉบับครบรอบ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“มุมที่แตกต่างของสึนามิ ในอาเจะห์ อินโดนีเซีย: มุมมองทางด้านสังคมและเทคนิค”วารสาร
EPA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พ.ศ. 2548

“ตามรอยคลื่นสึนามิในภาคใต้ของไทย” วารสาร EPA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พิมพ์
ภาษาอังกฤษในวารสารมูลนิธิฟุล ไบรท์ และหนังสือพิมพ์คณะบริห ารสาธารณะและการ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา

งานสอนต่างประเทศ ประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติ
งานสอนต่างประเทศ
ค.ศ. 2018
ค.ศ. 2018
ค.ศ. 2016
ค.ศ. 2015
ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2006

Lecturer, “Deliberative Process of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction”
EAUI Summer School, Korea University, Seoul, SOUTH KOREA
Visiting Professor, “Public Policy and Global Management”, School of Political
Science and Economic, Meiji University (Surugadai), Tokyo, JAPAN
Instructor, The National Disaster Warning Center and End-to-End Tsunami
Early Warning System: Policies, Implementation, and the Challenges, Asian
Institute of Technology and Washington University Program
Lecturer, “ASEAN Regional Collaborative Disaster Risk Management:
Institutional, Transnational, and Intergovernmental Challenges and
Achievements”, EAUI Winter School, Waseda University, JAPAN
Instructor, Disaster and Emergency Management: Incident Command System
(ICS), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
Lecturer, “Public Policy and Management: Public Private Partnership in
Disaster Management of Thailand”, Thammasat University Network, Cairo,
EGYPT
Instructor and Evaluator to State Department of the United State of America,
“Anti-Terrorist Program: Senior Crisis Management (Country Delegates)”,
American University, Washington DC., USA.

งานประชุมและสัมมนาวิชาการ
ค.ศ. 2018
ค.ศ. 2017

ค.ศ. 2017

Keynote-Panelist (Upcoming September), Co-host, International Academic
Seminar on Disaster Risk Governance, in corporation with International Federal
of Red Crescent Society (IFRC)
Keynote Speaker, “New Public Values for Public Administration in East Asia:
Creating Innovative solution for International Cooperation for Sustainable
Future”, Joint International Conference by Seoul Association of Public
Administration, Institute for East Asian Study and Sanya Dhammasak Institute
for Democracy, Thammasat University Thailand
Commentator and University Representative, The 12th CRISU-CUPT
International Conference, ACEH, Indonesia
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ค.ศ. 2017

ค.ศ. 2016

ค.ศ. 2015
ค.ศ. 2015
ค.ศ. 2015

ค.ศ. 2015

ค.ศ. 2014

ค.ศ. 2012
ค.ศ. 2008
ค.ศ. 2007
ค.ศ. 2006

Delegates The 12th Integrated Workshop of United Nations Economic and
Social Commission of Asia and the Pacific (UNESCAP) and World
Meteorological Organization (WMO) Typhoon Committee, Jeju Island, Republic
of Korea
Keynote Speaker, “Disaster Risk to Aquaculture”, The International Seminar
on Food Security through Sustainable Aquaculture Development & Disaster
Risk Reduction for Bangladesh, Ministry of Fisheries and Livestock,
BANGLADESH
Speaker, “Disaster Management: ASEAN and the Partners”, APPRA
International Conference on Pathways toward just Peace: Reinventing
Security, Justice, and Democracy in Asia Pacific, Kathmandu, NEPAL
Speaker, “Disaster Risk Management for Coastal Community”, the
International Conference on Coastal Erosion, organized by International
Ocean Institute
Keynote Speaker, “ASEAN Regional Collaboration and the National
Operation”, One ASEAN One Response Roadshow, ASEAN Resilience
Symposium, Organized by ASEAN Coordinating Center for Humanitarian
Assistance on Disaster Management
Speaker and Moderator, “Promoting Cooperation Toward Effective Disaster
Management”, Incident Command System: Lesson Learnt Conference 2015,
organized by ASEAN – United State Forest Service – Federal Emergency
Management Agency – Department of Disaster Prevention and Mitigation
Drafting Committee, “Draft of Bangkok Declaration on ASEAN Collaborative
Disaster Management”, The 6th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Risk
Reduction (AMCDRR), hosted by United Nations International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR) and the Ministry of Interior, Thailand
Speaker, “Disaster Risk Management: Lesson Learnt from Tsunami to Flood”,
Asia Public Policy Forum: Disaster Management in Asia, ASH Center, Harvard
University USA, and National University of Singapore, Singapore
Presenter, “Multilateral Collaboration for the International Disaster
Management in South East Asia” International Conference Core Universities
Network
Speaker, International Conference on Crisis and Emergency Management
(ICCEM), Korean Association for Public Policies, Busan University, Korea
Speaker, “Collaborative Disaster and Emergency Management: Case of
Thailand Tsunami Response”, International Conference on World Ocean
Safety, organized by International Ocean Institute, Malta
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งานสอนนอกคณะรัฐศาสตร์ งานบริการวิชาการ ประชุมและสัมมนาวิชาการในประเทศ
งานสอน (เฉพาะรายวิชาที่มีสัดส่วนการประเมินผล)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559 – 2560
พ.ศ. 2557 – 2560
พ.ศ. 2556 – 2560
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2552 – 2553

ผู้ประสานวิชาการบริหารรัฐกิจเบืองต้น หลักสูตรปริญญาตรีสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอน (ร่วม) “นโยบายสาธารณะและการศึกษาวิเคราะห์” วิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรปริญญาตรีสหวิทยาการ (ลาปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอนวิชาสัมมนาการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรมหาบัณฑิตนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้สอน (ร่วม) “สหวิทยาการจัดการภัยพิบัติ” วิชาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอน (ร่วม) “นวัตกรรมการวิจัยการจัดการภัยพิบัติ” วิชาสัมมนาการศึกษาวิจัย
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้สอนวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (สานักงานบัณฑิตศึกษา กรุงเทพ)

งานบริการวิชาการ (เฉพาะการอบรมแบบต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2560 – 2561 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Unblocking the Building Block: Skills for the
Next Decades of High Performance Organization Leaders” การประปา
นครหลวง
พ.ศ. 2560 – 2561 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่
แผนการปฏิบัติการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 4 ภาค 77 จังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – 2561 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบยุทธศาสตร์และการประเมินผลแผนการ
ปฏิบัติงาน” การประปานครหลวง
พ.ศ. 2559 – 2561 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบยุทธศาสตร์และการประเมินผลแผนการ
ปฏิบัติงาน” สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสานักงานเขต 50 เขต
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2559 – 2560 วิทยากรและผู้ประเมิน “การออกแบบระบบการประเมินความเสียหายเพื่อความ
ต้องการในการให้ความช่วยเหลือ” โครงการศึกษาวิจัยออกแบบ Damage and
Need Assessment (DANA) for Post Disaster Need Assessment (PDNA) ใน
พืนที่นาร่อง 4 จังหวัด สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 – 2560 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขา” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2558 – 2561 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อออกแบบการบริหาร
จัดการ” ARM รุ่น 1 (มีนาคม 2558) – 10 (สิงหาคม 2561) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐและเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พ.ศ. 2558 – 2559 วิทยากรและผู้ประเมินผล การฝึก Command Post ระบบบัญชาการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2558 – 2559 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบยุทธศาสตร์และการประเมินผลแผนการ
ปฏิบัติงาน” กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2556 – 2561 วิทยากรบรรยาย “การจัดการภัยพิบัติเชิงพืนที่” และ “ผู้นาและการบริหารวิกฤติ”
สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2555 – 2558 วิทยากรบรรยาย “การจัดการภัยพิบัติเชิงพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น
ประชุมและสัมมนาวิชาการ (เฉพาะผู้นาเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิอภิปราย)
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 “พัฒนาการพืนที่การศึกษาวิจัยการจัดการภัยพิบัติ” การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดชุดโครงการวิจัยสหวิทยาการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ศูนย์ส่งเสริมและ
ประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มิถุนายน พ.ศ. 2560 “เกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขันตอนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด ประเทศไทย” สัมมนาประจาปี ศูนย์วิจัย
ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน พ.ศ. 2559 “มาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวอาคารถล่ม
ประเทศไทย” สัมมนา “การจัดการความรู้เพื่อการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
กันยายน พ.ศ. 2558 “ภัยพิบัติศึกษา: สถานภาพและทิศทางการศึกษาวิจัยในอนาคต” สัมมนาประจาปี
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 “ปัญหาการบูรณาการจัดการอุทกภัยประเทศไทย” การสัมมนาวิชาการ ก้าวใหม่
ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ. ชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม พ.ศ. 2557 “การจัดการภัยพิบัติในอาเซียนและไทย” สัมมนาเดินหน้าสู่การสร้างประชาคม
อาเซียน สัปดาห์จุฬาฯอาเซียน ครังที่ 3 ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและอาเซียน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 “ความปลอดภัยในการเดินทางในการจัดการภัยพิบัติ” สัมมนาสัญจรสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเส้นทางคมนาคมในการจัดการภัยพิบัติในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล สานักการจราจร กรุงเทพมหานคร
มิถุนายน พ.ศ. 2556 “การสื่อสาร และผู้รับสาร ในการจัดการภัยพิบัติ” เวทีเสวนาสาธารณะการสื่อสารในภัย
พิบัติ บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีนาคม พ.ศ. 2555 "นาท่วม ตอผุด ถอดรหัสการจัดการอุทกภัย” สัมมนาประจาปีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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