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วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ค่านิยม
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยอมรับความแตกต่างทางความเห็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ
สมรรถนะหลัก
ความรู้ความชำ�นาญทางรัฐศาสตร์ที่หลากหลาย
รู้คิดวิพากษ์แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งมาได้ 66 ปี แต่ตัวผมเองได้ผูกพันกับคณะรัฐศาสตร์
มา 55 ปี ตั้งแต่แรกที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะฯนี้ จนมาทำ�งานเป็นอาจารย์ ผู้บริหารคณะฯ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย นับเป็นเวลาที่ได้เฝ้าดูความเจริญของคณะที่สำ�คัญกว่าอย่างอื่นคือ ผลผลิตบัณฑิตของ
คณะรัฐศาสตร์ออกไปทำ�งานให้สังคม
การทำ�งานในที่ใดๆ ก็เหมือนกันคือ ต้องร่วมใจ ร่วมมือ และร่วมงาน จึงจะรังสรรค์งานที่ดีออกมาได้
คณะรัฐศาสตร์พฒ
ั นามาได้เพราะบรรพชนรุน่ แรกๆทีไ่ ด้ทมุ่ เททำ�งานทัง้ คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ โดยสืบต่องานกันมา
งานดีที่ทำ�ได้มิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งหากแต่เกิดจากคนหลายคน
วันเกิดคณะฯจึงขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นสร้างและทำ�นุบ�ำ รุงคณะฯ ขอให้ยดึ คำ�ขวัญของคณะฯทีว่ า่
“บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข” ทำ�งานให้ตนเองและคนอื่นๆ และขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา
รวมทั้งคณะผู้บริหารคณะฯจงมีความสุข ความเจริญ

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 เมษายน 2558
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมขอแสดงความยินดีตอ่ คณะรัฐศาสตร์เนือ่ งในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะซึง่ ได้ ก่อตัง้ มาครบ
66 ปี ซึ่งนับว่าเป็น 66 ปีที่คณะรัฐศาสตร์ได้ทำ�หน้าที่ในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคม มาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน โดยเห็นได้จากการจัดการเรียน การสอนของคณะในทุกสาขา
หลักสูตร  ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีพื้นฐาน อยู่บนอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการสร้างสังคมที่เป็นธรรม โดยเน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
นอกจากนี้แล้ว การดำ�เนินงานของคณะที่สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการร่วมแรง
ร่วมใจของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการดำ�เนินงานเพื่อเดินไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ให้เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยคงไว้ซงึ่ ความมีอสิ ระทางวิชาการและความคิดของ
ปัจเจกชน รวมถึงความพยายามในการสร้างและพัฒนาบุคลกรของคณะให้มีประสิทธิภาพรับกับความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดล้อมองค์กร
ที่สำ�คัญ ในภาวะวิกฤติทางการเมืองที่ประเทศได้ประสบอยู่ในขณะนี้ สังคมและประชาชน คนไทย
ย่อมมีความคาดหวังที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ในฐานะสถาบันที่สอนด้านรัฐศาสตร์ระดับชั้นนำ�ของประเทศ ที่จะแสดง
บทบาทการเป็นผู้ชี้นำ�  ให้คำ�ตอบ และให้ทางออกต่อสังคม เพื่อสังคมไทยที่รอการเยียวยาได้มี ทางออกที่ดำ�รงไว้
ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของคนในสังคม
ผมในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ขอยินดีและขอส่งความปราถนาดีมายัง คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มีส่วนในการสร้างชื่อเสียงและความสำ�เร็จ ให้แก่คณะ และหวัง
ว่าคณะรัฐศาตร์จะเป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญในการสร้างองค์ความรูแ้ ละผลิตบัณฑิต ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูส่ งั คมเพือ่ รับใช้
ประเทศชาติทั้งในภาครัฐและเอกชนสืบต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Political Science Thammasat University
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สารคณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาและวิชาการชัน้ นำ�ของประเทศทีม่ ี
วิสยั ทัศน์ในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างสรรค์งานวิชาการและผลงานวิจยั ซึง่ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
ในรอบปีทผ่ี า่ นมาคณะรัฐศาสตร์มผี ลการดำ�เนินการทีน่ า่ พอใจในหลายเรือ่ ง ทีส่ �ำ คัญคือการดำ�เนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ของโลกและประเทศ
นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีกค็ อื การทีบ่ ณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสามารถสอบเข้ารับราชการในกระทรวงการ
ต่างประเทศได้เป็นจำ�นวนมากถึงราว 1 ใน 3 ของจำ�นวนทีส่ อบได้ทง้ั หมด
ความสำ�เร็จของคณะรัฐศาสตร์น้ี ผมต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนทีท่ ง้ั คณาจารย์
บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะทีต่ า่ งล้วนเป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้คณะรัฐศาสตร์ประสบความสำ�เร็จมาถึง
ทุกวันนี้ และผมหวังว่าในวาระทีค่ ณะรัฐศาสตร์จะครบรอบ 66 ปีในปีน้ี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
ของคณะ ยังคงจะร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งเช่นเดิม เพือ่ ให้คณะของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆขึน้ ไปในอนาคต

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
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สารธรรมศาสตราภิชาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๖๖ ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะครู
อาจารย์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มสี ว่ นสร้างสรรค์ และจรรโลงซึง่ สิง่ ทีด่ งี ามมากมายใน
สังคมไทย ขณะนีบ้ ริบทสังคมทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมาย ดังนัน้ สถาบัน องค์กร
หรือแม้แต่บคุ คลทีต่ ดิ อยูใ่ นภาวะเดิม จำ�เป็นต้องมีการสำ�รวจภาวะนัน้ เพือ่ เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ และโครงสร้าง
ขององค์กรให้มสี มรรถนะ ตลอดจนคุณภาพของบุคคลด้วยในขณะเดียวกัน เพือ่ พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หวังว่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้โอกาสอันสำ�คัญยิง่ นี้ สำ�รวจ ปรับปรุง ทัง้ สถาบัน และ
บุคลากร เพือ่ รับใช้สงั คมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๕๗-๒๕๕๘
Faculty of Political Science Thammasat University
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สารนายกสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัง้ แต่วนั ก่อกำ�เนิดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๙๒ จนถึงวัน
นี้ ครบรอบปีที่ ๖๖ แล้ว คณะรัฐศาสตร์ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมากมายออกไปทำ�งานเพื่อสังคม ความสำ�เร็จ
ในวันนีต้ อ้ งขอขอบพระคุณคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชาวสิงห์แดงทุกคนทีร่ ว่ มสร้างความสำ�เร็จขึน้
มาสมกับคำ�ขวัญว่า “ สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง ”
โอกาสนี้ ผมในฐานะนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดคุ้มครองและ
อำ�นวยพรให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชาวสิงห์แดงทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายวิเชียร  ชวลิต)
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายชื่อคณะกรรมการ
ประจำ�คณะรัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

นายวิเชียร ชวลิต

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ์
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ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการ

Faculty of Political Science

รายชื่อคณะกรรมการ
ประจำ�คณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ

อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

อาจารย์ วิโรจน์ อาลี

นางอัญชลี เขมการโกศล

นางอารยา แสงทอง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Faculty of Political Science Thammasat University
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ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

อาจารย์
ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวิดา กมลเวชช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณภา ติระสังขะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

อาจารย์
วิโรจน์ อาลี

อาจารย์
ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

อาจารย์
ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

นางอัญชลี เขมการโกศล

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
10
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รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รักษาการในตำ�แหน่งเลขานุการ
คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science

ผู้อำ�นวยการโครงการต่างๆ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์
ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการบริการสังคม

อาจารย์
ดร. มล. พินติ พันธุ์ บริพตั ร

ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร. อรทัย ก๊กผล

ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชา
การบริหารจัดการสาธารณะ
สำ�หรับนักบริหาร (EPA)

ศาสตราจารย์
ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

หัวหน้าสาขาวิชา
การเมืองการปกครอง

อาจารย์
จิตติภทั ร พูนขำ�

รองผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
สำ�หรับนักบริหาร (MPE)
ประธานรัฐศาสตร์สาร

ศาสตราจารย์
ดร. จรัญ มะลูลมี

หัวหน้าสาขาวิชา
การระหว่างประเทศ

อาจารย์
ภิญญ์ ศิรประภาศิริ

รองผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ฝ่ายการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ของภาครัฐและเอกชน

รองศาสตราจารย์
ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

รองศาสตราจารย์
ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชา ประธานทีป่ ระชุมคณาจารย์,
บริหารรัฐกิจ ประธานทีป่ ระชุมอัตรากำ�ลังฯ
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ข้าราชการ พนักงาน มธ.

และ พนักงานเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
งานบริการการศึกษา
(ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์
• นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์
• นางเนตรชนก ดีทน
• นางสาวธนัตถ์นนั ท์ แก้วบริสทุ ธิ์
  (รก.หัวหน้างาน)
• นางอุทัย กลํ่าช้าง
• นางรัชต์พร ตุ่นไธสง
• นางสาวสุพรรณี อินทร์ทอง

งานนโยบายและแผน (ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ (หัวหน้างาน)
• นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม
• นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง

ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม (ภาพซ้ายไปขวา)
• นางสาววราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (หัวหน้างาน)
• นายเจษฎา ณ ระนอง • นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์
• นายกิตติพจน์ แซ่เตีย  • นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้

งานคลังและพัสดุ (ภาพจากนั่งไปยืน)
• นางอัญชลี เขมการโกศล (รก.เลขานุการ, เลขานุการโครงการบริการสังคม)
• นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล (รก.หัวหน้างาน) • นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม
• นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน • นางสาวสายฝน อำ�พันศรี

12
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งานบริการวิชาการ (ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร
• นางสุนันทา จีนแจ้ง

Faculty of Political Science

ข้าราชการ พนักงาน มธ.

และ พนักงานเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
งานบริหารและธุรการ
(ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นางสาวกรวรรณ สวัสดี
• นายสรัญญู วุฒินิธิกร
• นางอารยา แสงทอง
  (รก.หัวหน้างาน)
• นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร
• นายภาคภูมิ ราชแสง
• นางสาวจิรภา บัวงาม
• นายพรพิบูล รักธรรม

โครงการ MPE (ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นางสาวนงพงา สุยะ • นายฐาประนิต น้อยดี (พนักงานสถานที่)
• นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ • นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน

โครงการ EPA (ภาพจากยืนไปนั่ง)
• นางสุวรรณา จงขะวะดี
• นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์
• นางสาวธนชล อุดมลาภ • นางสาวบุษกร พิมพา

โครงการ MIR (ภาพซ้ายไปขวา)
• นางสาวขนิษฐา เมืองครอง • นางสาวกาญจนา ขำ�หุ่น
• นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์

โครงการ BMIR (ภาพซ้ายไปขวา)
• นายกัณตภณ สุขแก้ว • นางสาวชาลิดา อรัญทิมา
• นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ์ • นางสาวภัณฑิลา ประสาทอาภรณ์
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ข้าราชการ พนักงาน มธ.

และ พนักงานเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
โครงการบริการสังคม
(ภาพจากซ้ายไปขวา)
• นายสุทธิรักษ์ เธียรโชติ
• นางรัชนี น้อยเปีย
• นางสาวนิฐิชา ทองขำ� 
• นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์
• นายนิกร จูงใจ (พนักงานสถานที่)

พนักงานบริการ (ภาพซ้ายไปขวา)
• นางเตือนใจ กองขุนจันทร์ • นางกาญจนา น้อยเปีย
• นายโชติศักดิ์ กลํ่าช้าง • นางกาญจนา วินัยกุล

พนักงานขับรถยนต์
• นายธานินทร์ อุบลนุช
• นายเสนอ บัวสำ�โรง

พนักงานสถานที่
(ภาพซ้ายไปขวา)
• นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์
• นายสมชาติ ศรีคร้าม (พนักงานบริการ)
• นางสาวสุปราณี สังข์กลัด
• นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี,
• นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์
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Hall of frame

ประกาศเกียรติคุณ คณะรัฐศาสตร์
ศาสตราจารย์
ดร.จรัญ มะลูลีม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ อ าจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างความ
เป็นเลิศทางวิชาการในฐานะกีรตยา
จารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลมี สาขา
สังคมศาสตร์ ประจำ�ปี 2557
รศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
“ศาสตราจารย์”

รองศาสตราจารย์
ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิดชู
เกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ
ชินวรรโณ ได้รับรางวัล “อาจารย์
ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี 2557” Great
Teacher of the Year 2014

ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
“รองศาสตราจารย์์”

อ ดร.ทวิดา กมลเวชช
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์์”
อ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
“ ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
นางกาญจนา น้อยเปีย
พนักงานบริการ คณะรัฐศาสตร์ ได้
รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะ
อุตสาหะอย่างดีย่ิง ในการคัดเลือก
บุ ค ลากรดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ประจำ�ปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

สายสนับสนุน ดีเด่น ประจำ�ปี 2557คณะรัฐศาสตร์

นางสาวธนัตถ์นันท์ แก้วบริสุทธิ์

ข้าราชการ
สายสนับสนุนดีเด่น

นายกิตติพจน์ แซ่เตีย

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนดีเด่น

นางสาวขนิษฐา เมืองครอง

พนักงานเงินรายได้
สายสนับสนุนดีเด่น

นางกาญจนา น้อยเปีย

ลูกจ้างประจำ�ดีเด่น
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นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนาอีม แลนิ
นักศึกษาโครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ลำ�ดับที่สองจากซ้าย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุน
การศึกษา 20,000 บาท ในโครงการ REdesigning Thailand “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020” ของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยเป็นโครงการทีใ่ ห้นกั ศึกษาคลืน่ ลูกใหม่ได้ประลองโจทย์
นโยบายสาธารณะกับนักวิจัยทีดีอาร์ไอ เพื่อร่วมออกแบบประเทศไทย

นายกฤตย พฤกษจำ�รูญ
นักศึกษาโครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาคภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อเรื่อง “How to Improve English proficiency” พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาทและเกียรติบัตร ซึ่งจัดการ
แข่งขันโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557
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การสัมมนา กิจกรรมต่างๆ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (87 พรรษา) วันที่ 4 ธ.ค. 2557  อาคารโดม มธ.ศูนย์รังสิต

8 ทศวรรษธรรมศาสตร์ตักบาตรรวมใจ
พระภิกษุสงฆ์ 1081 รูป
วันที่  25 ก.พ. 2558  อาคารโดม มธ.ศูนย์รังสิต

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำ�ปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ  รูปปั้น ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต
Faculty of Political Science Thammasat University
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งาน direk’s talk : reseach & success
โดย ศ.ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร วันที่ 9 ก.ค. 2557
คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

พิธีทำ�บุญการปรับปรุงห้องพักคณาจารย์
วันที่ 9 กพ 58  คณะรัฐศาสตร์  ท่าพระจันทร์  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการทัศนศึกษา ดูงาน ประจำ�ปี 2558
ณ เชียงใหม่-เชียงราย วันที่ 6-10 มกราคม 2558
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โครงการถวายเทียนพรรษา จิตอาสาพัฒนาวัด
ณ วัดป่ามณีกาญจน์ และ วัดตะเคียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

Faculty of Political Science

งาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” 12 -13 พ.ย. 2557   คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต และอาคาร SC

งานวันครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วันที่ 28 ส.ค.2557

โครงการส่งเสริมและแนะแนว การรับราชการในตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอ
วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องcommon room ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
Faculty of Political Science Thammasat University
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ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 23 ม.ค. 2558 ณ ห้อง common room ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำ�หรับครูรุ่น 1 วันที่ 13-17 ต.ค.2557

การเสวนาจากโศกนาฏกรรม MH17 นักวิชาการวิเคราะห์ปมขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน วันที่ 25 ก.ค.2557

POLSCI REVIEW 30 เล่มที่สิงห์แดง ...ควรอ่าน วันที่ 2 ก.ย. 2557 common room คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
20
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ประวัติคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับหน่วยงาน
ชือ่ หน่วยงาน ทีต่ ง้ั และประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ชือ่ หน่วยงาน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานทีต่ ง้ั

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึง่
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ประวัติความเป็นมาอาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร์” นับเป็นสิ่งต้องห้ามในช่วงก่อนปี พ.ศ.2475 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
เนื้อหาของวิชารัฐศาสตร์ในช่วงสมัยนั้น ไม่ว่าจะมีการเรียนหรือสอนกันในแบบใดก็ย่อมมี “เนื้อหาของวิชา” ที่ขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยตรง ตัวอย่างเช่น วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาพรรคการเมืองการเลือกตั้ง วิชาแนวคิดและทฤษฎี
ประชาธิปไตย การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง วิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง วิชาการเทศบาล เป็นต้น ล้วนมีเนื้อหาที่ไม่
สอดรับกับนโยบายการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 และเหตุการณ์สืบ
เนือ่ งอันส่งผลให้มกี ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึน้ ในปี พ.ศ. 2477 นับเป็นจุดเริม่ ต้นอย่างเป็นรูปธรรมของการจัดการเรียน
การสอนวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย กล่าวคือในสมัยแรกเริ่มนั้น การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรวิชา
“ธรรมศาสตร์บัณฑิต”(ธ.บ.) ในระดับชั้นปริญญาตรีในขณะที่ในระดับชั้นปริญญาโทและระดับชั้นปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมืองได้แยกหลักสูตรออกเป็น 3 ทางอย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491-2492 ภายหลังจากเกิดความผันผวนทางการเมืองอย่างรุนแรงภายหลังการรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมทั้งการที่สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเช่น เกิดมีประเทศมหาอำ�นาจใหม่คือประเทศ
สหรัฐอเมริกาขึ้นมีบทบาทนำ�แทนประเทศอังกฤษ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศเช่นนี้ กล่าวได้ว่ามีผลก
ระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทย
และข้าราชการประจำ�สายหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตหรือหลักสูตร ธ.บ. นั้นมี
ความ “ไม่เพียงพอ” ที่จะผลิตบัณฑิตได้ตรงกับหน้าที่การงานของกระทรวงต่าง ๆ อีกทั้งธรรมศาสตร์บัณฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาด
วิชา นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกต่างกันมาก นักศึกษาจำ�นวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะมีบทบาททางสังคมและการเมืองแทนที่จะ
มุ่งประกอบอาชีพข้าราชการเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเองไม่ได้มีการฝึกฝนและ
อบรมอย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภทเช่นอาชีพทนายความเป็นต้น
แนวความคิดดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการทีม่ สี ภาวะแวดล้อมทางการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ผลัก
ดันให้มกี ารจัดตัง้ คณะรัฐศาสตร์ขนึ้ ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนปี พ.ศ.2491 (รวมทัง้ มีการรือ้ ฟืน้ เนติบณ
ั ฑิตยสภาขึน้ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์กรฝึกฝน
วิชาชีพในอีกวาระหนึง่ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2491) ในขณะทีท่ างด้านฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเองก็คงจะตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ กรรมการ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งมี
พลเอกมังกร พรหมโยธี เป็นนายกคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม เป็นกรรมการ และ
ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ เป็นต้น จึงได้ลงมติให้ตรา “ข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ
และกำ�หนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ.2492” ขึ้น ข้อบังคับดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง กล่าวคือ ได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   ขึ้นพร้อมกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (แม้นว่าทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างออกไปอยู่บ้างก็ตาม)
กล่าวเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึง่ แม้นว่าจะมีการก่อตัง้ ขึน้ ภายหลังคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หนึ่งปีก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วคณะรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สามารถดำ�เนินการร่างหลักสูตร
Faculty of Political Science Thammasat University
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จัดตัง้ คณะผูบ้ ริหาร รับสมัครนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีด้ ว้ ยความสามารถของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์คนแรก (ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในปี พ.ศ.2495 หรือ 3 ปีภายหลังจากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) คือ
ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม และกรรมการร่างหลักสูตรคนอื่น ๆ ศาสตราจารย์เสริม วินิจฉัยกุล ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ� พระองค์เจ้าเปรมบุร
ฉัตร หม่อมเจ้าลักษณเลิศ  ชยางกูร ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และดร.ยวด เลิศฤทธิ์ โดยในสมัยแรกเริ่มของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นั้น คณบดีและคณะกรรมการร่างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ได้ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เป็นจำ�นวนหลายประเทศ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือในทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิ Fulbright ซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยใน
ช่วงสมัยนั้นด้วย ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับได้ว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาและตามกาลสมัย ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2496 ได้มีการเปิดแผนกประจำ�กินนอนขึ้น ซึ่งนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่อยู่ประจำ�จะได้
รับการศึกษา ทั้งทางวิชาการ และมีการอบรมระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ.2498 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับความช่วยเหลือใน
ทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการเปิดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาโท โดยทำ�การเรียนการสอนทั้งใน
ระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร์ ได้มีมติให้จัดตั้งแผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก (หลังจากที่มีการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปริญญาโทมาเป็นเวลาช้านาน) รวมทั้งได้มีการจัดตั้งแผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีเพิ่มเติมขึ้น
อีกสองแผนกในช่วงต้นทศวรรษที่ 2510 สรุปได้ว่า เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นรวม 4 แผนก ได้แก่ การปกครอง บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หรือแผนกการทูต
เดิม) และปรัชญาการเมืองก่อนที่จะยุบรวมลงเหลือเพียง 3 แผนก ได้แก่ การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ในสมัยปัจจุบัน
นอกจากนี้ นับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงั ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และระบบการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศว่าได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในอีกวาระหนึง่ โดยเรียกกันอย่างกว้าง
ขวางว่าเป็นยุคสมัย “โลกาภิวัตน์” คณะรัฐศาสตร์จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโทขึ้นรวม 3 แผนก ได้แก่
หลักสูตรปริญญาโทสำ�หรับผูบ้ ริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) ซึง่ ดำ�เนินการเรียนการสอนทีก่ รุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง
สำ�หรับผูบ้ ริหาร (MPE) ซึง่ ดำ�เนินการเรียนการสอนทีจ่ งั หวัดลำ�ปาง (ปัจจุบนั จัดการเรียนการสอนทีค่ ณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR) ซึง่ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้ หลักสูตร ดำ�เนินการเรียน
การสอนที่กรุงเทพมหานคร
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน ปี พ.ศ. 2556 และปริญญาโท ปริญญาเอก พ.ศ.2554  
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR) และได้ปรับปรุงอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2555 โครงการปริญญา
โทสาขาบริหารรัฐกิจสำ�หรับนักบริหาร เป็นหลักสูตรโครงการบริหารจัดการสาธารณะสำ�หรับนักบริหาร โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการ
ปกครองสำ�หรับนักบริหาร ในปี พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนีไ้ ด้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2552 เป็นโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมือง
การปกครองสำ�หรับนักบริหาร นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ได้ คณะรัฐศาสตร์ได้ตระหนัก
ถึงการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาใหม่ ๆ และการจัดหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อให้คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยูใ่ นระดับสากล ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐศาสตร์จงึ ได้จดั ทำ�หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
และปรับปรุงหลักสูตรอีกในปี พ.ศ.2555 และได้ขยายขีดความสามารถการศึกษาในระดับนานาชาติ กล่าวคือ Waseda University ประเทศญี
ปุ่น ได้จัดทำ�โครงการ Campus Asia-EAUI (The “East Asian University Institute for Asian Regional Integration”) ซึ่งเป็นความร่วม
มือของห้ามหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย Korea University (เกาหลีใต้) Nanyang Technological University (สิงคโปร์) Peking University
(จีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย) และ Waseda University (ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการจัดตั้งสถาบันที่เป็นการบูรณาการการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ระดับภูมภิ าคของเอเชียภายในปี 2563 เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญในระดับ
สูง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในช่วงห้าปีแรก โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก MEXT ประเทศญี่ปุ่น โดยได้
มีการดำ�เนินการไปแล้วในส่วนของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดทำ�โครงการ Winter/Summer School และการทำ�วิจัยร่วมกัน รวมทั้งอยู่
ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำ�  Joint Degree Certificate/Program ด้วย  สำ�หรับปีการศึกษา 2552 คณะรัฐศาสตร์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้า
ใหม่ที่สำ�คัญตามนโยบายอีกประการหนึ่งที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนคณะรัฐศาสตร์ไปเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากล
ได้อีกช่องทางหนึ่งโดยการเปิดหลักสูตรระดับควบปริญญาตรีและปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 5 ปี คือหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) โดยเริม่ การเรียนการสอนตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2552 เป็นต้นมา ในส่วนของโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาได้ด�ำ เนินการทำ�สัญญา และขยายสัญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้านความร่วม
มือระหว่างประเทศ  อาทิ การดำ�เนินการทีจ่ ะให้มกี ารทำ�สัญญาแลกเปลีย่ นนักศึกษา และคณาจารย์กบั มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เยอรมันรวมทั้งญี่ปุ่นและจีน รวมถึงการทำ�ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการพิจารณาจากการจัดลำ�ดับของ QS World University Ranking by Subject 2014
สาขา Politics & International  Studies ในระดับประเทศ คณะฯอยู่ในอันดับที่ 1
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โครงสร้างคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการประจำ�คณะ
คณะกรรมการคณาจารย์

คณบดี
หัวหน้าสาขาการเมืองการปกครอง/บริหารรัฐกิจ/การระหว่างประเทศ

รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
การนักศึกษา

รองคณบดีฝา่ ย
วิเทศสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝ่ายวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝา่ ย
การคลังและพัสดุ

ผอ.โครงการ EPA
ผอ.โครงการ MPE
ผอ.โครงการหลักสูตร
นานาชาติ
ผอ.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของภาครัฐและเอกชน

เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

งานบริการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
+
งานการนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

งานกิจการนักศึกษา
+
งานแนะแนวการศึกษา

งานบริการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
+
งานประกันคุณภาพหลักสูตร

งานกิจการต่างประเทศ

ศูนย์วจิ ยั
ดิเรก ชัยนาม

งานบริหารและธุรการ

งานบริการวิชาการ

งานนโยบายและแผน
+
งานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานคลังและพัสดุ

โครงการ EPA

โครงการ MPE

โครงการMIR/BMIR

โครงการฝึกอบรม

Faculty of Political Science Thammasat University
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www.polsci.tu.ac.th

คณะกรรมการดำ�เนินงานภายใน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๏
๏
๏
๏
๏
๏

คณะกรรมการปริญญาตรี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร (EPA)
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำ�หรับนักบริหาร (MPE)
คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนานาชาติ
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
๏
๏
๏
๏
		
๏
๏
๏
		

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะผู้จัดทำ�วารสาร “รัฐศาสตร์สาร”
คณะกรรมการโครงการ The International Conference on International Relations
and Development (ICIRD)
Appointment of The Executive Committee for The ICIRD Knowledge Network
Appointment of The Operational Committee for The CEAS Project
Appointment of The Working Group for The ICIRD Knowledge Network and
The CEAS Project

ด้านการบริหารองค์การ
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
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คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำ�ลังและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการดูแลการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
คณะกรรมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอาจารย์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มขั้นลูกจ้างประจำ�
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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งานบริหารและธุรการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารและธุรการ ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นับตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน-ย้าย การเลื่อน
เงินเดือน เลื่อนระดับ การกำ�หนดตำ�แหน่ง การเปลี่ยนตำ�แหน่ง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การขอ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ  การลาประเภทต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำ�หน้าที่ในการควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่ ควบคุม ดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ   รวมทั้งทำ�หน้าที่สนับสนุนและเอื้ออำ�นวยการจัดการเรียนการสอนให้ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย   
เช่น การดูแลห้องบรรยาย  การจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำ�หรับการเรียนการสอนประจำ�ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม จากภาระงานดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของสายงานอื่น ๆ ในคณะฯ อีกด้วย สำ�หรับงานบริหารและธุรการปฏิบัติงานทั้งที่
สำ�นักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต  
ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ในปัจจุบันมีการบริหารสำ�นักงาน 2 แห่ง กล่าวคือสำ�นักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต
มีบุคลากรทั้งหมดจำ�นวน 106 คน โดยจำ�แนกได้ดังนี้
1. คณาจารย์ มีจำ�นวน 41 คน ตามรายชื่อ จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา ตำ�แหน่งทางวิชาการ และสาขาวิชา ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ประจำ�ตามสัญญาจ้าง จำ�นวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิรไิ กร, ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ รวมทั้ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำ�นวน 4 คน Dr.Takashi Tsukamoto, Dr.Kevin
Robert Downey, Dr.michelle Tan, Miss Eugenie Meriean และ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 คน คือ Mr.Iain Fraser Cowie

Faculty of Political Science Thammasat University

25

www.polsci.tu.ac.th

รายชื่ออาจารย์ จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และสาขาวิชา
ตำ�แหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ศาสตราจารย

-

รองศาสตราจารย

-

ผูชวยศาสตราจารย

-

อาจารย

-

รวม

รศ.ธเนศ  วงศยานนาวา
อ.ชญานิษฐ  พูลยรัตน
(ลาศึกษาต่างประเทศ)
   
-

-		

ศ.ดร.ชัยวัฒน  สถาอานันท 
ศ.ดร.เกษียร  เตชะพีระ
ศ.ดร.นครินทร  เมฆไตรรัตน
ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

4

รศ.ดร.ศุภส วัสดิ์  ชัชวาลย
รศ.ดร.ชลิดา ภรณ  สงสัมพันธ

3

ผศ.ดร.พิษณุ  สุนทรารักษ
ผศ.ดร.วรรณภา  ติระสังขะ

2

อ.ดร.เดชา  ตั้งสีฟา
อ.ดร.อรรถสิทธิ์  พานแกว
อ.ดร.ประจักษ  กองกีรติ
อ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

5

2		

12

14

สาขาวิชาการระหวางประเทศ

26

ศาสตราจารย

-

-

ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร
ศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม

2

รองศาสตราจารย

-

-

รศ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ
รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี
รศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ
รศ.ดร.บรรพต  กำ�เนิดศิริ

4

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข
ผศ.ดร.ชนินททิรา  ณ ถลาง

2

อาจารย

-

อ.วิโรจน  อาลี
อ.ภิญญ  ศิรประภาศิริ
อ.จิตติภัทร  พูนขำ�
อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา
อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ  บริพัตร
อ.ดร.จันจิรา  สมบัติพูนศิริ

7

รวม

-		
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รายชื่ออาจารย์ จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา

ตำ�แหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ศาสตราจารย

-

-

ศ.ดร.อัมพร  ธำ�รงลักษณ

1

รองศาสตราจารย

-

-

รศ.ดร.ไตรรัตน  โภคพลากรณ
รศ.ดร.สุพิณ  เกชาคุปต
รศ.ดร.โสภารัตน  จารุสมบัติ
รศ.ดร.อรรถกฤต  ปจฉิมนันท

4

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.อรทัย  กกผล
ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช
ผศ.ดร.วสันต  เหลืองประภัสร
ผศ.ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ

4

อาจารย

-

-

อ.ดร.จิรวรรณ  เดชานิพนธ
อ.ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ
อ.ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

3

รวม

- 		

-		

12

12

รวมอาจารยทั้งหมด

-		

7		

34

41

2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจำ�  และพนักงานเงินรายได้ จำ�นวน 60 คน ตามรายชื่อและ
ตำ�แหน่งต่อไปนี้

รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำ�ดับที่

ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

1.
นางอัญชลี เขมการโกศล
			
			

งานบริหารและธุรการ

2.
นางอารยา แสงทอง
			
3.
นางสาวจิรภา บัวงาม
4.
นายพรพิบูล รักธรรม
5.
นางสาวกรวรรณ สวัสดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำ�นาญการพิเศษ
เลขานุการโครงการบริการสังคม
รักษาการในตำ�แหนงเลขานุการคณะรัฐศาสตร
(ตั้งแต วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เปนตนไป)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ
รักษาการในตำ�แหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร ชำ�นาญงาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
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ลำ�ดับที่

6.
7.
8.

ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

นายสรัญู วุฒินิธิกร
นายภาคภูมิ ราชแสง
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร

งานบริการวิชาการ
9.
10.

นางสุนันทา จีนแจง
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร

งานบริการการศึกษา

11.
นางสาวธนัตถนันท แกวบริสุทธิ์
			
12.
นางศิริทัศน ตุมธรรมรงค
13.
นางอุทัย กล่ำ�ชาง
14.
นางเนตรชนก ดีทน
15.
นางรัชตพร ตุนไธสง
16.
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย
17.
นางสาวสุพรรณี อินทรทอง

ศูนยวิจัยดิเรก ชัยนาม

18.
ดร.วราภรณ ผองสุวรรณ
			
19.
นายเจษฎา ณ ระนอง
20.
นายกิตติพจน แซเตีย
21.
นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ
22.
นางสาวจุฑาภรณ ราไม

งานคลังและพัสดุ

23.
นางสาวจุฑาทิพย จาตุรนตกุล
			
24.
นางหทัยชนก พงษเถื่อน
25.
นางสาวพรชนิตว ทองแจม
26.
นางสาวสายฝน อำ�พันศรี

งานนโยบายและแผน

27.
นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย
			
28.
นายณัฐภูมิ คลายคลึง
29.
นางสาววชิรญาณ อยูเปรม

โครงการบริการสังคม
30.
31.
32.
33.

นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน
นางสาวนิฐิชา ทองขำ�
นางรัชนี นอยเปย
นายสุทธิรักษ เธียรโชติ

โครงการปริญญาโท  EPA
34.
35.
36.
37.
28

นางสุวรรณา จงขะวะดี
นางสาวธนชล อุดมลาภ
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท
นางสาวบุษกร พิมพา
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บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหนงหัวหนางานบริการการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
นักวิจัย ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหนาศูนยวิจัยดิเรก ชัยนาม
นักวิจัย ชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ
รักษาการในตำ�แหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ
ผูปฏิบัติงานบริหาร ชำ�นาญงาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หัวหนางานนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บัญชี (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่ฝกอบรม (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
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ลำ�ดับที่

ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

โครงการปริญญาโท  MPE
38.
39.
40.

นางสาวฉัตรสุวรรณ สังขเงิน
นางสาวนงพงา สุยะ
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร

โครงการปริญญาโท MIR
41.
42.
43.

นางสาวกาญจนา ขำ�หุน
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง
นางสาวสุพร มุขพิมพพันธ

โครงการหลักสูตรนานาชาติ BMIR
44.
45.
46.
47.

นางสาวชาลิดา อรัญทิมา
นางสาวภัณฑิลา ประสาทอาภรณ
นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ
นายกัณตภณ สุขแกว

รายชื่อลูกจางประจำ� และพนักงานเงินรายได
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางกาญจนา นอยเปย
นางกาญจนา วินัยกุล
นายโชติศักดิ์ กล่ำ�ชาง
นางเตือนใจ กองขุนจันทร
นายสมชาติ ศรีคราม
นายธานินทร อุบลนุช
นางยุพาพรรณ เผาพันธุ
นายฐาประนิต นอยดี
นายนิกร จูงใจ
นางสาวจันทรา พงษศาสตร
นางสาวสุปราณี สังขกลัด
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี
นายเสนอ บัวสำ�โรง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
พนักงานบริการ (ลูกจางประจำ�)
พนักงานบริการ (ลูกจางประจำ�)
พนักงานบริการ (ลูกจางประจำ�)
พนักงานบริการ (ลูกจางประจำ�)
พนักงานบริการ (ลูกจางประจำ�)
พนักงานขับรถยนต (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่ (พนักงานเงินรายได)
พนักงานขับรถยนต (พนักงานเงินรายได)

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
คณะรัฐศาสตร์ขอต้อนรับอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานเงินรายได้บรรจุใหม่ ดังนี้.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2. อาจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3. อาจารย์ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
4. นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
5. นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
6. นายสรัญญู วุฒินิธิกร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
7. นายสุทธิรักษ์ เธียรโชติ
พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ
8. นางสาวสุพรรณี อินทร์ทอง
พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่ พ.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 คณะรัฐศาสตร์ได้สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ
โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และส่งบุคลากรไปอบรมในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกดังนี้.
1. โครงการอบรมเชิงวิชาการ สำ�หรับอาจารย์ และนักวิจัย “เทคนิคการนำ�เสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ”
วันที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Royal Princess หลานหลวง กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโดย ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ICT กับเครื่องมือการวิจัย” วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโดย ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ.
3. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู้บริหารและคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและอนาคต คณะรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 2/2557” วันที่ 19 -21 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ทฯ จังหวัดนครราชสีมา (เขาใหญ่) จัดอบรมโดย งานบริหารและธุรการ
คณะรัฐศาสตร์ มธ.
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจยั ” วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องศุภมิตร
ชั้น 7 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดอบรมโดย ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ.
5. ส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ฯ ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาระงาน ดังนี้
5.1 การสัมมนา เรื่อง “ดีโอไอ – ไทยแลนด์ (DOI – Thailand)” วันที่ 17 มี.ค. 2558 เวลา 8.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชัน้ 2 อาคาร วช.1 สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
5.2 โครงการอบรมเผยแพร่ “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารและการคำ�นวณค่า Impact factor” วันที่ 10 มี.ค. 2558
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7 มธ.ศูนย์รังสิต จัดอบรมโดย งานวารสารทางวิชาการ
และระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย มธ.
5.3 ส่งอาจารย์ร่วมโครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำ�ปี 2557 จัดอบรมโดย งานพัฒนาบุคลากร มธ.
5.4 ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำ�ปี 2558 จัดอบรมโดย งานพัฒนา
บุคลากร มธ.
5.5 การสัมมนาเรือ่ ง “แนวทางการขับเคลือ่ นแผนไปสูค่ วามสำ�เร็จ” วันที่ 11 มี.ค. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายรวม
(บร.) 135 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์
รังสิต กองแผนงาน มธ.
5.6 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” รุ่น 6 วันที่ 13 ม.ค. – 16 มี.ค. 2558
สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์ จัดโดย สำ�นักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
5.7 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้บริหารระดับต้น TU-MDP” รุ่น 2 วันที่ 16 ธ.ค.– 12 ก.พ. 2558 ห้องประชุม
สำ�นักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร มธ.
5.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการทางการศึกษาของสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
สำ�หรับเจ้าหน้าที่การเงิน” วันที่ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7 สถาบัน
ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จัดโดย สถาบันประมวลฯ มธ.
5.9 โครงการอบรมเรื่อง “ตัวบ่งชี้คุณภาพ สกอ.ประจำ�ปีการศึกษา 2557” วันที่ 20 ก.พ.2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง
S 106 ชั้น1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มธ.
5.10 โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” วันที่ 4,10,17,19 ก.พ. 2558 มธ.ศูนย์รังสิต
จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ มธ.
5.11 โครงการอบรม Microsoft SharePoint Application and Reporting วันที่ 23-25 ก.พ. 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถาบัน
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา จัดโดย สถาบันประมวลฯ มธ.
5.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ�แผนกลยุทธ์องค์กร” วันที่ 17-18 ม.ค. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จัดโดย
บ.พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดิเวลอปเมนท์ จำ�กัด
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5.13 โครงการอบรมเผยแพร่ “InCites & SciVal โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย” วันที่ 30 ม.ค. 2558 ณ ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ จัดโดย งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย
5.14 โครงการอบรม “ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ออนไลน์” วันที่ 3-4 พ.ย. 2558 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 109 อาคารวิทยบริการ
จัดโดย สถาบันประมวลฯ มธ.
5.15 โครงการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2557 ครั้งที่ 37 “Sustaining Thailand : ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน” วันที่ 30 ต.ค.
2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 3 อาคารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
5.16 โครงการอบรม “ระเบียบว่าด้วยพัสดุและแนวปฏิบัติตามระเบียบ” วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ บร.5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต
5.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับอาจารย์ “ TQF Online” วันที่ 3,7,9 ต.ค. 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง SC2039
ชั้น2 มธ.ศูนย์รังสิต
5.18 การสัมมนา “Windows IT Pro” เกี่ยวกับระบบ โซลูชั่นไอที ในงาน Windows IT Pro Forum : GOV DAY 2014 วันที่
21 ต.ค. 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จัดโดยนิตยสาร Windows  IT Pro
5.19 โครงการอบรมจัดทำ�งบการเงิน ประจำ�ปี 2557 วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง S 106 บร 5 ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย กองคลัง
5.20 โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” วันที่ 6 ต.ค. 2557 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ห้อง 109 อาคารวิทยาบริการ สถาบันประมวลข้อมูลเพือ่ การศึกษาฯ มธ.ศูนย์รงั สิต จัดโดย สถาบันวิจยั และให้ค�ำ ปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.21 โครงการสัมมนา “การบริหารผลงานในมุมมองภาคเอกชน” วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
ปรีดีพนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
5.22 โครงการสัมมนา “แผนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการดำ�เนินงานสภาข้าราชการ” วันที่ 10-11
ก.ย. 2557 โรงแรมยูนิโก้ แซนดารา อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สภาข้าราชการ
5.23 โครงการสัมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “KM_FORUM” วันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 9.00-16.00 น. จัดโดย สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
5.24 โครงการอบรม “การจัดทำ�รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2” วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม S102 ชั้น1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย ฝ่ายวิชาการ มธ.
5.25 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง TU – EDP รุ่น2 วันที่ 10 ก.ค. – 23 ก.ย. 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น1
โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.26 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มธ.
5.27 โครงการอบรม PPTS Program “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” หลักสูตรใหม่รุ่น 3 วันที่ 8-10 ก.ย. 2557
เวลา 8.30-17.30 ณ ห้องจาจุรบี อลรูมA ชัน้ M โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
5.28 โครงการอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010” วันที่ 11-12 มิ.ย. 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ SC 2039 มธ.ศูนย์รังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร มธ.
ด้านกายภาพ
ในปี 2556-2557 คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้  

ท่าพระจันทร์

คณะรัฐศาสตร์จะดำ�เนินการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2557 – ม.ค. 2558

รังสิต

ติดตั้งสถานีจอดรถจักรยาน จำ�นวน 8 คัน บริเวณชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำ�ปี 2557 คณะรัฐศาสตร์ 
เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานดีอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น ในปี 2557 คณะรัฐศาสตร์จึงได้มอบรางวัลให้บุคลากรดี
เด่น สายสนับสนุน โดยได้พิจารณาจากเงื่อนไข การเสนอชื่อตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเสนอชื่อจากการลงคะแนนของบุคลากร
สายสนับสนุน ประเภทภายในคณะรัฐศาสตร์ และ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ของคณะรัฐศาสตร์ประจำ�ปี 2557
มีดังนี้
1. นางสาวธนัตถ์นันท์  แก้วบริสุทธิ์ ข้าราชการ
2. นายกิตติพจน์  แซ่เตีย
พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. นางสาวขนิษฐา  เมืองครอง
พนักงานเงินรายได้  
4. นางกาญจนา  น้อยเปีย
ลูกจ้างประจำ�  
โดยในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางกาญจนา น้อยเปีย พนักงานบริการ คณะรัฐศาสตร์
ได้รบั การยกย่องว่าเป็นผูม้ คี วามวิรยิ ะอุตสาหะอย่างดียงิ่ ประจำ�ปี 2557 ในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคำ�นึงถึง
หลักเกณฑ์การครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น
ด้านศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2557 คณะรัฐศาสตร์ มีดังนี้

1. ด้านการปกครอง

นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ
นายอุกริช  พึ่งโสภา

2. ด้านการปกครองท้องถิ่น
นายอาคม  ตรีเจริญ

3. ด้านการบริหาร

นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต
นายสุเมธ  มโหสถ

4. ด้านการต่างประเทศ

นายณรงค์  ศศิธร
นายปัญญรักษ์  พูลทรัพย์

5. ด้านความมั่นคง

พลตำ�รวจตรี ธีรพล  คุปตานนท์
พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร

6. ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
นายธิบดี  หาญประเสริฐ
นายมนตรี  มงคลดาว

7. ด้านบริหารวิชาการหรือวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์

8. ด้านการเมือง

นายศุภชัย  สมเจริญ
พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์

9. ด้านประชาสังคม
นายชวน  ชูจันทร์
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รุ่น 26, MPE  รุ่น 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  รุ่น 27, ปริญญาโทภาคคํ่า 2521
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  รุ่น 30
เลขาธิการ ป.ป.ส.  รุ่น 26, ปริญญาโทภาคคํ่า 2527
อธิบดีกรมการจัดหางาน  รุ่น 28
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  รุ่น 30, ปริญญาโทภาคคํ่า 2525
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  รุ่น 33
รองผู้บัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 8  รุ่น 30
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปริญญาโทภาคคํ่า 2536
เจ้าของบริษัทเคลือบสีและฟิล์มกรองแสง Premium  รุ่น 27
รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล) บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน)  รุ่น 31
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 44
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง EPA  รุ่น 7
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ EPA  รุ่น 13
ผู้ก่อตั้งตลาดนํ้าคลองลัดมะยม MPE  รุ่น 2

งานบริการการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ด้านวิชาการ
หลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 คณะรัฐศาสตร์ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวม ทั้งสิ้น 8
หลักสูตร คือ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี, หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท (BMIR), หลักสูตรปริญญาโท (ภาคคํ่า), หลักสูตรปริญญาโทสาขา
วิชาการเมืองการปกครองสำ�หรับนักบริหาร (MPE) มีจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต, หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ
สำ�หรับนักบริหาร (EPA), หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (MIR), และหลักสูตรปริญญาเอก โดยแต่ละหลักสูตรจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.1 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) (BMIR)
โครงการปริญญาโทภาคค่ำ�
โครงการปริญญาโท EPA.
โครงการปริญญาโท MPE (ศูนย์รังสิต)
MPE.(ศูนย์พัทยา)
โครงการปริญญาโท MIR
โครงการปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) (BMIR)
โครงการปริญญาเอก

จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2557

คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2557

1,144  คน
307  คน
189  คน
92  คน
89  คน
6  คน
98  คน
14  คน
11  คน

249  คน  
74  คน
30  คน
55  คน
43  คน
2  คน
20  คน
3  คน
2  คน
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2.2 การจัดการเรียนการสอน มีจำ�นวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) (BMIR)
โครงการปริญญาโทภาคค่ำ�
โครงการปริญญาโท EPA
โครงการปริญญาโท MPE (ศูนย์รังสิต)
โครงการปริญญาโท MIR
โครงการปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) (BMIR)
โครงการปริญญาเอก

1/2557

2/2557

52 วิชา
27 วิชา
9 วิชา
6 วิชา
6 วิชา
5 วิชา
3 วิชา
5 วิชา

54 วิชา
24 วิชา
4 วิชา
5 วิชา
3 วิชา
5 วิชา
5 วิชา
1 วิชา

ฤดูร้อน/2557
3 วิชา
7 วิชา
1 วิชา
2 วิชา
1 วิชา
4 วิชา
1 วิชา
1 วิชา

หมายเหตุ
ไม่นับวิชา TU005,006
ไม่นับวิชา TU005,006

3. การฝึกภาคปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2557 คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน จำ�นวน 208 คน คือ สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง จำ�นวน 63 คน สาขาบริหารรัฐกิจ จำ�นวน 73 คน สาขาการระหว่างประเทศ จำ�นวน 72 คน โดยได้จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4. การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
4.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
			 - ภาคเรียนที่ 1/2557 มีการจัดศึกษาและดูงานประจำ�วิชา จำ�นวน 11 วิชา
1. อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.386 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ดูงาน ณ สถานทูตอเมริกา วันที่ 14 ตุลาคม 2557
2. ศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์ จัดศึกษาดูงานประจำ�วิชา ร.345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย ดูงาน ณ สำ�นักงาน กสทช.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
3. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.342 เทคนิคการบริการและการจัดการ ดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
4. รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.384 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น ดูงาน ณ บ้าน
กุดหิน ต.กำ�แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557
5. ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.449 การจัดการภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน ดูงาน ณ ศูนย์เตือนภัยภิบตั ิ
แห่งชาติ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
6. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง และวิชา
ร.424 สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครอง ดูงาน ณ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
7. ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.350 การบริหารรัฐกิจไทย ดูงาน ณ เรือนจำ�ชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
8. อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ดูงาน ณ บริษัท มโนราห์
อุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
9. ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช  จัดศึกษาและดูงาน ประจำ�วิชา ร.443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ
และวิชา ร.การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ดูงาน ณ เทศบาลแหลมฉบัง และ ม.บูรพา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
10. อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.370 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย ดูงาน
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
11. อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ดูงาน ณ สวทช. วันที่ 25
พฤศจิกายน 2557
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			 - ภาคเรียนที่  2/2557 มีการจัดศึกษาและดูงานประจำ�วิชา จำ�นวน 10 วิชา
1. อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.474 สัมมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ดูงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.366 นโยบายและการจัดการสิงแวดล้อม ดูงาน ณ วัดเขาใหญ่
ยานสัมปัญโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 14-15 มีนาคม 2558
3. อ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.363 การบริหารการคลังท้องถิ่น ดูงาน ณ เทศบาลนครรังสิต
จ.ปทุมธานี วันที่ 20 มีนาคม 2558
4. อ.ภิญญ์ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.290 องค์การระหว่างประเทศ  ดูงาน ณ UN วันที่ 19 มีนาคม 2558
5. อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.377 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกดับสิง่ แวดล้อมวันที่ 9 เมษายน 2558
6. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ดูงาน ณ เทศบาลตำ�บล
ปราสาททอง วันที่ 1 และ 8 เมษายน 2558
7. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.366 นโยบายและการจัดการสิงแวดล้อม ดูงาน มหาวิทยาลัย
มหิดล วันที่ 9 เมษายน 2558
8. ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.368 นโยบายและการจัดการเมือง ดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
จ.อยุธยา วันที่ 18 เมษายน 2558
9. ผศ.ดร.วรรณภา ติ ร ะสั ง ขะ จั ด ศึ ก ษาดู ง านประกอบวิ ช า ร.312 การเมื อ งกั บ กฎหมายมหาชน ดู ง าน ณ รั ฐ สภา
วันที่ 21 เมษายน 2558
10. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.424 สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครอง ดูงาน ณ มูลนิธิฟรี
ดริช เนามัน วันที่ 24 เมษายน 2558

• ดูงาน วิชา ร.312

4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning)
คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำ�เนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม จำ�นวน 1 วิชา ดังมีรายละเอียดดังนี้
วิชา ร.361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ชื่อโครงการการพัฒนาเรียนรู้การจัดทำ�แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขแบบมี
ส่วนร่วมของเทศบาลเมืองท่าโขลง อาจารย์ผู้สอนคือ ผศ.ดร.ภาคภูมิ   ฤกขะเมธ วันพุธที่ 5, 12, 19, 27 พฤศจิกายน 2557 ณ เทศบาลตำ�บล
ท่าโขลง จ.ปทุมธานีจำ�นวนนักศึกษาลงทะเบียน 70 คน
ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม จำ�นวน 3 วิชา ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. วิชา ร.346 การบริหารโครงการ อาจารย์ผู้สอน คือ ศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์ ชื่อโครงการการบริหารโครงการสาธารณะใน
เขตชุมชนเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 จำ�นวน นักศึกษา 14 คน
Faculty of Political Science Thammasat University
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• วิชา ร.346

2. วิชา ร.366 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ผู้สอนคือ รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ ชื่อโครงการ นํ้าหมักชีวภาพ
(นํ้าหมักอีเอ็ม) เพื่อสิ่งแวดล้อมสถานที่ชุมชนคุ้งผ้าพับ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำ�นวนนักศึกษา 36 คน

• วิชา ร.366

36

Annual Report 2014

Faculty of Political Science

3. วิชา ร.377 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม อาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์สิเรมอร อัศวพรหมธาดา ชื่อโครงการ
โปสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนคุ้งผ้าพับ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำ�นวน นักศึกษา 14 คน วันที่ 2 เมษายน 2558

• วิชา ร.377

5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา โครงการต่าง ๆ
การดำ�เนินงาน งานกิจกรรมนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2557

โครงการสิงหแดงอาสาพัฒนาโรงเรียนรวมกับ
โรงเรียนเวฬุวัน ตำ�บลบางพูด อำ�เภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี

นศ. 100 คน

13,700.00

งบประมาณ

ประชาธิปไตย

คุณธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

บำ�เพ็ญประโยชน์

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

วิชาการ

18,950.00

งบกองทุน

4

นศ. 50 คน
จนท 17 คน

งบอุดหนุน

โครงการถวายเทียนพรรษา จิตอาสาพัฒนา
วัด เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี
ณ วัดปามณีกาญจน อำ�เภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

32,100.00

งบกองทุน

3

นศ. 500 คน

งบกองทุน

โครงการวันแรกพบเพื่อนใหม  ประจำ�ปการ
ศึ ก ษา 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร

34,250.00

24 - 26 มิย.57

2

เงินที่ใช้

นศ. 50 คน

5 กค. 57

โครงการเสนทางสูราชการ : แนะแนว
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการสอบเข า
รับราชการ (แนะแนวสอบความรูความ
สามารถทั่วไป ภาค ก.)

จำ�นวน

10 กค. 57

1

จำ�นวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

29 กค. 57

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

วัน เดือน ปี

ประเภทกิจกรรม
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10 งานแสดงความยินดีแกบ ณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต

38
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งบประมาณ
งบกองทุน

ประชาธิปไตย

59,959.00

คุณธรรม

ป.ตรี 300 คน
BMIR 119 คน
ป.โท 58 คน
EPA. 55 คน
MPE 55 คน
MIR 7 คน
ป.เอก 3 คน

ศิลปวัฒนธรรม

13,600.00

บำ�เพ็ญประโยชน์

นศ. 80 คน

วิชาการ

13,600.00

วัน เดือน ปี

นศ. 80 คน

งบกองทุน

โครงการสิงหแดงประดิษฐเตานมเทียมเพือ่
ผูปวยมะเร็งเตานม

8,000.00

เงินที่ใช้

งบกองทุน

9

นศ. 120 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

โครงการสิงหแดงประดิษฐเตานมเทียมเพือ่
ผูปวยมะเร็งเตานม

2,075.00

งบกองทุน

8

นศ. 50 คน

งบกองทุน

โครงการสิงหแดงสามัคคี สมุดนี้ เพื่อนอง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

29 กค. 57

7

29 กค. 57

โครงการสิงหแดงอาสาลดปญหาโลกรอน
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

9,000.00

29 กค. 57

6

นศ. 100 คน

29 กค. 57

โครงการสิงหแดงรวมใจพัฒนาวัดเวฬุวัน
ตำ�บลบางพูด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

จำ�นวน

29 กค. 57

5

จำ�นวน

3 สค. 57

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม

Faculty of Political Science

เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี
รวมกับกลุมรักษปาชายเลน จังหวัดชลบุรี
ณ พื้ น ที่ ป ลู ก ป า ชายเลน ตำ � บลตำ � หรุ
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี

15 โครงการ "มุมสุงสิงห" มุมหนังสือสำ�หรับ

นั ก ศึ ก ษา ณ ห อ ง Common Room
ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

16 จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร

โครงการ ณ หอง 307 คณะรัฐศาสตร 
ศูนยรังสิต

23,920.00

งบกองทุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

5 สค. 57
5 สค. 57

เงินที่ใช้

งบประมาณ

30 คน

ประชาธิปไตย

4,250.00

คุณธรรม

30 คน

ศิลปวัฒนธรรม

21,900.00

บำ�เพ็ญประโยชน์

350 คน

วิชาการ

46,217.00

วัน เดือน ปี

350 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

14 โครงการสิงหแดงรักษปาชายเลน

11,510.00

งบกองทุน

ศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

300 คน

งบกองทุน

13 สิงหแดงสัมพันธ  ณ คายลูกเสืออัสสัมชัญ

56,500.00

16-17 สค. 57

ปีการศึกษา 2557

Admissioss
132 คน
สอบตรง 141 คน
โครงการขยาย 33 คน
BMIR 888 คน
รวม 394 คน

17 สค. 57

12 โครงการงานลีโอซอง (LEO SONG) ประจำ�

จำ�นวน

2 กย. 57

11 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปก ารศึกษา 2557

จำ�นวน

6-7 กย. 57

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม
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21 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการแกนนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ปการศึกษา 2557  

22 โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษยเ กา สูส าย

งานราชการ (แนะแนวสอบปลัดอำ�เภอ)
ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
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งบกองทุน
งบกองทุน
งบกองทุน

9 กย. 57

เงินที่ใช้

งบประมาณ

21,000.00

ประชาธิปไตย

ศิษย์เก่าและ
นักศึกษา 80 คน

คุณธรรม

800.00

ศิลปวัฒนธรรม

นศ.300 คน

บำ�เพ็ญประโยชน์

4,900.00

วิชาการ

นศ. 200 คน

วัน เดือน ปี

7,400.00

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

ผูบริหารพบนักศึกษา  

26 คน

งบอุดหนุน

20 โครงการเสวนาประสาสิงห: ปารตี้คัพเคก

6,350.00

งบกองทุน

19 โครงการอบรมหลักสูตร Excel For Work

นศ. 56 คน

9 กย. 57

เกรด : ตอน ทำ�ไมสิงหตองกระโดดจิก
(และคำ�ถามที่คุณใครรู?)

7,300.00

16 กย. 57

18 โครงการมัชฉิมนิเทศ เรื่อง ความรู  เงิน

100 คน

18 กย. 57

ราชการในตำ�แหนงปลัดอำ�เภอ (ACDO
Roadshow) ปการศึกษา 2557

จำ�นวน

19 กย. 57

17 โครงการส  ง เสริ ม และแนะแนวการรั บ

จำ�นวน

1 ตค.- 4 ธค. 57

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม
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27 โครงการสัมมนาแรกเริ่ม (คายรัฐ) : เติม

ใจใหชุมชน ณ ชุมชนเพชรพลอย อำ�เภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

28 โครงการรัฐศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 22

ประจำ�ปการศึกษา 2557 หัวขอ
"Who Run(s) the World ?”

147,000.00

งบกองทุน
งบกองทุน
งบกองทุน

เงินที่ใช้

งบประมาณ

นักเรียน 1000 คน
ครูแนะแนว 50 คน
ผู้ปกครองและ
ผู้สนใจ 50 คน
นักศึกษา 200 คน

ประชาธิปไตย

10,000.00

คุณธรรม

นักศึกษา 30 คน

ศิลปวัฒนธรรม

140,900.00

บำ�เพ็ญประโยชน์

นักเรียน 2000 คน
ครูแนะแนว 160 คน
ผู้ปกครองและ
ผู้สนใจ 200 คน
นักศึกษา 50 คน

วิชาการ

4,550.00

วัน เดือน ปี

นักศึกษา 30 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงเรียน
สตรีราชินทู ศิ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

5,750.00

งบกองทุน

26 โครงการสิงหแดงสัญจร ครั้งที่ 6

นักศึกษา 30 คน

งบกองทุน

ในการนำ�เสนองาน
ณ หอง ร.302 คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

20 ตค. 57

25 โครงการอบรมบุคลิกภาพ

21 ตค. 57

คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

6,950.00

4 พย. 57

24 โครงการติวสอบ TOEIC ณ หอง ร.302

นักศึกษา 50 คน

6-10 พย. 57

คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

จำ�นวน

8-9 พย. 57

23 โครงการเขียน Resume ณ หอง ร.302

จำ�นวน

12-13 พย. 57

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม

Faculty of Political Science Thammasat University

41

www.polsci.tu.ac.th

33 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมบา นปากเกร็ด

สถานสงเคราะหบ า นปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

34 โครงการคา ยศึกษา-พัฒนาชนบท

ณ หมูบานแพรกตะครอ ตำ�บลบึงนคร
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

35 โครงการ หอ งสมุด.พีใ่ หนอ งเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา ณ โรงเรียนบานน้ำ�ปา หมูที่
5 ตำ�บลหนองเมือง อำ�เภบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี

42
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นักศึกษา 60 คน

20,000.00

งบกองทุน
งบกองทุน
งบกองทุน

22-23 พย. 57

เงินที่ใช้

งบประมาณ

10,000.00

ประชาธิปไตย

นศ. 50 คน
อาจารย์ + จนท
3 คน

คุณธรรม

ไมขอสนับสนุน
งบประมาณ

ศิลปวัฒนธรรม

เยาวชน 65 คน
นักศึกษา 50 คน

บำ�เพ็ญประโยชน์

10,000.00  

วิชาการ

นักศึกษา 50 คน

วัน เดือน ปี

10,000.00  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

ณ ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปา
ชายเลน จังหวัดเพชรบุรี

นักศึกษา 80 คน

งบกองทุน

32 โครงการจิตอาสาปลูกปาชายเลน

9,860.00

งบกองทุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

22 พย. 57

31 โครงการฟุตบอลสาขา

นักศึกษา 40 คน

22 พย. 57

พระนครศรีอยุธยา

16,940.00

30 พย. 57

30 โครงการ Culturde Road ณ จังหวัด

นักศึกษา 70 คน

30 พย 57

ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร

จำ�นวน

5 - 11 มค. 58

29 โครงการเพลงเกาเลาประวัติศาสตร ปที่ 4

จำ�นวน

7-10 มค. 58

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม
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41 โครงการรรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ

ณ โรงแรมโซฟีเทล โซ แบงคอก สาธรเหนือ

42 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำ�รุนใหม 

(New Gen For Society)  

17,000.00

งบอุดหนุน
งบกองทุน

เงินที่ใช้

งบกองทุน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ

นศ. 13 คน
อ.1 คน
จนท 2 คน

ประชาธิปไตย

88,540.00

คุณธรรม

นศ.67 คน
อ. 9 คน
จนท.3 คน

ศิลปวัฒนธรรม

23,000.00

บำ�เพ็ญประโยชน์

มธ.280 คน
จุฬา 200 คน
อ.+จนท 2 คน

วิชาการ

20,000.00

วัน เดือน ปี

นศ 50 คน
อาจารย์ 1 คน

งบอุดหนุน

สัมพันธสิงหแดง-สิงหดำ�  ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

238,200.00

งบอุดหนุน

40 โครงการกิจกรรมประเพณี

นศ 80 คน
อาจารย + จนท
4 คน

งบกองทุน

ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

10,000.00

งบกองทุน

39 โครงการ Asean Youth Camp

23-24 มค. 58

ภาวะผูนำ�แกนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมสูช วี ติ การทำ�งาน ประจำ�ปการศึกษา
2557 (ปจฉิมนิเทศ) ณ อุทยานแหงชาติ
เขือ่ นศรีนครินทร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

25 มค. 58

38 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและส ง เสริ ม

นศ 50 คน
อาจารย์ + จนท
3 คน

8-9 กพ. 58

ศูนยพ ฒ
ั นาผูส งู อายุรงั สิต จังหวัดปทุมธานี 

20,000.00

13-15 กพ. 58

37 โครงการบทเพลงรัก.สูบานพักคนชรา ณ

นร. 500 คน  

15 กพ. 58

5 ศูนยรังสิต 

จำ�นวน

27 กพ. 58

36 โครงการเปดถ้ำ�สิงห  อาคารบรรยายรวม

จำ�นวน

1 มีค. 58

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม
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46 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน �ำ รุน ใหม 

(New Gen For Society)

47 โครงการสานสัมพันธไทย-กัมพูชา

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-มหาวิทยาลัย
ภูมินทรพนมเปญ) ภายใตการสนับสนุน
โดยสำ�นักงานจังหวัดสระแกวและสถาน
เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

48 “โครงการแนะแนวการเตรียมตัวเพื่อสอบ

เขา รับราชการในกระทรวงการตา งประเทศ”
ณ หองบรรยาย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทา พระจันทร 

44
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42,680.00

งบประมาณ
งบกองทุน
งบกองทุน
งบกองทุน

14-15 มีค. 58

ประชาธิปไตย

งบกองทุน
100,000 บาท
งบวิเทศ
143,100 บาท

คุณธรรม

นศ. 50 คน
อาจารย 3 คน
จนท 4 คน

ศิลปวัฒนธรรม

17,000.00

บำ�เพ็ญประโยชน์

นศ. 15 คน

วิชาการ

36,000.00

วัน เดือน ปี

นศ. 95 คน
จนท 5 คน

เงินที่ใช้

งบกองทุน

เรือ่ ง “The Sword ฤาศาสตราคือโซตรวน”
ณ หอประชุมศรีบรู พา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา พระจันทร

17,725.00

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบกองทุน

45 โครงการละคอนเวทีรฐั ศาสตร 2558 ในชือ่

นศ.มอ. 11 คน
นศ.มธ.  32 คน
จนท 2 คน

22 มีค. 58

วัฒนธรรม ณ สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต นิทรรศรัตนโกสินทร  อนุสรณสถาน
14 ตุลา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

33,830.00

26-29 มีค. 58

44 โครงการศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย น

นศ. 25 คน
อ. 3 คน
จนท. 2 คน

21 มค.-5 เมย. 58

เพือ่ สิง่ แวดลอ ม ณ วัดเขาใหญญาณสัมปนโน
หมูที่ 1 ตำ�บลโปงตาลอง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา

จำ�นวน

24-27 เมย. 58

43 โครงการปฏิบัติธรรม.บำ�เพ็ญประโยชน

จำ�นวน

20 เมย.-1 พค. 58

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

กีฬาส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทกิจกรรม
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6. ทุนการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั่วไปในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทุน คือ
ทุนทั่วไปหรือทุนให้เปล่า ทุนจ้างนักศึกษาทำ�งาน และมีทุนที่มีผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่ให้เป็นทุนการศึกษาแบบต่อ
เนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 มีแหล่งเงินทุนที่พิจารณาจัดสรรให้กับนักศึกษาจากกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

ลำ�ดับที่

ชื่อก องทุน

เงินทุนที่มอี ยู	

หมายเหตุ

1

ทุนพิชัย-เกษม ลิขิตเดชาศักดิ์

14,000

2

ทุน MASAHIDE คณะรัฐศาสตร์

52,000

3

ทุนประธานคดีศาสตร์

14,000

4

ทุนผอบ  วงศ์สุรวัฒน์

50,000

5

ทุนการศึกษานายปวีณ ศิลปพันธ์

60,000

6

ทุน ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

20,000

7

กองทุนคุณแม่ขนมต้ม เอี่ยมสวัสดิ์

50,000

8

ทุนอนุสรณ์ ด.ช.กวิน (หลง) ธีรเวคิน

366,140

9

ทุนการศึกษา ”ทุนไสว  พราหมณี”

40,000

10

ทุนชมรมรัฐศาสตร์ มธ. รุ่น 7

100,000

11

ทุนรัฐศาสตร์ 36 ปี

30,000

12

ทุนรัฐศาสตร์ 30 ปี

140,000

13

ทุนอาจารย์เพื่อนักศึกษา

57,500

14

ทุนการศึกษา ดร.สุชาติ จุฑาสมิต

10,000

15

กองทุน รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

10,800

16

กองทุน รศ.ดร.โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์

53,500

17

กองทุนอนุสรณ์ อ.เมธา สุดบรรทัด

112,000

18

เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์

235,560

19

ทุน ศ.ดร.วิเชียร วัฒนคุณ

3,000

เจ้าของไม่ได้ระบุเงื่อนไข

20

ทุนห้าร้อยบาท รัฐศาสตร์ห้าสิบปี

45,500

เจ้าของไม่ได้ระบุเงื่อนไข

21

ทุนนายอนันต์ แจ้งกลีบ

10,000

ใช้ได้ทั้งต้นและดอกผล

22

ทุนมูลนิธิอนันต์ อนันตกูล

100,000

ใช้ได้เฉพาะดอกผล

23

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการจัดงาน
สิงห์คืนถ้ำ� ประจำ�ปี 2546
(ทุนเดิม 480,000 บาท)

10,000

ใช้ได้ทั้งต้นและดอกผล

ลำ�ดับที่ 1-18 ให้น�ำ เฉพาะดอกผลของกองทุนมาเป็น
ทุนให้กบั นักศึกษาเท่านัน้ โดยแบ่งจ่ายเป็น ทุนทัว่ ไป
ในแต่ละปี ให้เป็นทุนเฉพาะปี และนำ�ไปจ้างนักศึกษา
ทีข่ าดแคลนและต้องการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง
ทำ�งานกับคณะฯ อัตราชั่วโมงละ 40 บาท
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ชื่อก องทุน

ลำ�ดับที่

46

เงินทุนที่มอี ยู	

หมายเหตุ

24

ทุนคุณสุจริต ปัจฉิมนันท์

25

กองทุนการศึกษา (นางเฉลิม ปัจฉิมนันท์)
1,000,000
ได้รับมอบทุนตั้งแต่ปี 2553 เริ่มใช้ทุนปี 2554
ปี 2557 ได้รับดอกเบี้ย 39,999.99 บาท

Annual Report 2014

30,000

ได้มอบเป็นทุนการศึกษา(ต่อเนือ่ ง) ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2555 จำ�นวน 1 ทุน ปีการศึกษาละ 20,000 บาท
ให้แก่นางสาวจารุวรรณ จัน่ แจ้ง ปัจจุบนั ศึกษาอยูช่ นั้
ปีที่ 3 สาขาการระหว่างประเทศ
มี เ งื่ อ นไขให้ นำ � เฉพาะดอกผลมาจ่ า ยเป็ น ทุ น การ
ศึกษาเท่านั้น ปีการศึกษา 2557
พิจารณามอบทุนให้กับนักศึกษาจำ�นวน 7 คน
(เป็นทุนเฉพาะปี) ดังนี้
1. นายนันทศิริ เกศสาลี
เป็นค่าหนังสือ 3,000 บาท
2. นางสาวพิกุลแก้ว ชมภูประเภท
เป็นค่าหนังสือ 2,000 บาท
3. นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์
เป็นค่าหอพักภาค 1/2557
จำ�นวเงิน 4,500 บาท
4. นางสาวบุศรินทร์ ธิเขียว
ค่าหนังสือ 3,000 บาท
5. นางสาวฟารานาส เกษา
เป็นค่าหอพัก ภาค2/2557
จำ�นวนเงิน 3,380 บาท
6. นางสาวสวรส ชินศรีสุข
เป็นค่าหอพัก ภาค2/2557
และภาคฤดูร้อน/2557
จำ�นวนเงิน 5,302.25
7. นางสาวหัทยา โพธิ์แสง
ให้เป็นค่าใช้จา่ ยรายเดือนๆ ละ
1,500 บาท X 8 เดือน
เป็นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,182.25 บาท  
รอเบิกจ่ายค่าหอพักภาคฤดูร้อน
ให้นักศึกษาอีก 1 ราย
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ลำ�ดับที่

ชื่อก องทุน

เงินทุนที่มอี ยู	

หมายเหตุ

26

ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

ทุนเต็มจำ�นวน

ให้เป็นทุนต่อเนือ่ งจนสำ�เร็จการศึกษา 1 ทุน หลังจาก
นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาแล้วมูลนิธิฯ จัดให้คณะฯ
พิ จ ารณาส่ ง นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ทุ น ต่ อ ไปอี ก ทุ น ที่
นักศึกษาได้รับคือ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหอพัก
ค่าใช้จา่ ยรายเดือน ค่าหนังสือ ปัจจุบนั นักศึกษาทีไ่ ด้
รับทุนคือ นางสาวสโรชา เวสารัตน์ สาขาการเมือง
การปกครอง เป็นผู้รับทุน โดยเริ่มรับทุนตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559

27

กองทุน หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
โดยท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย

ปีละ 30,000

จำ�นวน 1 ทุน ให้ต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษาสำ�หรับ
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ปีการ
ศึกษาละ 30,000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ
15,000 บาท เริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ผู้ได้
รับทุนคือ นางสาวอัญชลี วงศ์ศรีวัน ชั้นปีที่ 4 สาขา
การระหว่างประเทศ

28

กองทุนพี่ให้.น้องเรียน
(โดยนางนินนาท ชลิตานนท์และ
นายมานิต เตชอภิโชค)
เริ่มมอบทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

200,000

ให้เป็นทุนต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา
ละ 20,000 บาท จำ�นวน 10 ทุน
คุณสมบัติผู้รับทุน
- เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1
- ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
- มีความประพฤติดี
- ขาดแคลนทุนทรัพย์
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มี นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ทุ น จำ � นวน
6 ทุน ส่วนที่เหลืออีก 4 ทุน ขอนำ�ไปพิจารณาใน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังนี้
1. นายพลยธรรศ ทิพศร
2. นางสาวศุภาพิชญ์ ลีละกิจวิมล
3. นางสาวจริญญา ลออำ�
4. นางสาวเมทิกา ทองคำ�
5. นางสาวปวีณา ใหม่ศรี
6. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ
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ชื่อก องทุน

ลำ�ดับที่
29

หมายเหตุ

กองทุนจ่ายเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร์

เงินทุนที่มอี ยู	

หมายเหตุ
41,775.46

คือกองทุนที่ได้มาจากการนำ�ดอกผลจากกองทุน
ลำ�ดับที่ 1-18 มารวมกันเพือ่ จัดสรรเป็นทุนการศึกษา
และเป็นทุนจ้างนักศึกษาทำ�งาน เพราะเจ้าของทุน
ระบุเงื่อนไขให้นำ�มาใช้ได้เฉพาะดอกผลเท่านั้น
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการฯได้พิจารณาให้
เป็นทุนจ้างนักศึกษาทำ�งานชัว่ โมงละ 40 บาท เบิกได้
ไม่เกิน 2,400 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 คน เป็นการช่วย
เหลือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เพิ่มเติม เพื่อแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง  
ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสมัครทุนทำ�งาน
จำ�นวน 28 คน

- ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนทั่วไปทั้งหมด 40 คน
- ส่งขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยจำ�นวน 25 คน
- ได้รับทุน จากคณะจำ�นวน 13 คน
- ไม่ได้รับทุนจำ�นวน 2 คน
- มีนักศึกษาสมัครทุนทำ�งานจำ�นวน 28 คน

กิจกรรมโครงการพิเศษ
กิจกรรมโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ EPA ปีการศึกษา 2557

งานแสดงความยินดี
มหาบัณฑิต EPA รุน่ 24
วันที่ 2 สิงหาคม 2557

นำ�นักศึกษา EPA รุน่ 25 ดูงานด้านสิง่ แวดล้อม  จ.จันทบุรี ระยอง ตราด
ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2557

ปฐมนิเทศ และรับเพือ่ นใหม่ EPA 26  วันที่ 16 สิงหาคม 2557
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นำ�นักศึกษา EPA รุน่ 25 ศึกษาดูงานในวิชา รบ. 647 การจัดการสิง่ แวดล้อม จัดงานคืนสูเ่ หย้า 26 ปี EPA  โดยโครงการ EPA ร่วมกับมูลนิธิ EPA
จ.สมุทรสาคร
วันที่ 31 มกราคม 2558

กิจกรรมโครงการปริญญาโทสาขาการปกครอง สำ�หรับนักบริหาร MPE ปีการศึกษา 2557
จำ�นวนนักศึกษาปีการศึกษา 2557

โครงการ MPE  มีจำ�นวนนักศึกษาที่เรียนอยู่จำ�นวน 2 รุ่น ได้แก่
- รุ่น 22 มีจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 43 คน ลาพักการศึกษา จำ�นวน 1 คน
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ�ภาคนิพนธ์ จำ�นวน 42 คน และวิทยานิพนธ์ จำ�นวน 1 คน
- รุ่น 23 มีจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 37 คน
การจัดการเรียนการสอน มีจำ�นวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557
- รุ่น 22 จำ�นวน 3 วิชา
- รุ่น 23 จำ�นวน 4 วิชา

ภาคเรียนที่ 2/2557
- รุ่น 22 จำ�นวน 1 วิชา
- รุ่น 23 จำ�นวน 4 วิชา

ภาคฤดูร้อน/2557

เยีย่ มชม บริษทั เครือ CP “บริษทั   ECI-MATRO” ณ นครเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวา่ งวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557

- รุ่น 23 จำ�นวน 1 วิชา
- รุ่น 24 จำ�นวน 1 วิชา (ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำ�ปีการศึกษา 2558
  วันที่ 12 มกราคม – 30 เมษายน 2558)
การดูงานและทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉินตู-เขาง้อไบ๊-เล่อซาน) สำ�หรับนักศึกษา รุ่น 22
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557

เยีย่ มชม
เขาง้อไบ๊ และเมืองโบราณหวงหลงซี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวา่ งวันที่
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557
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กิจกรรมโครงการปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) MIR ปีการศึกษา 2557
1) นักศึกษาโครงการ MIR สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 7 ราย ดังนี้

เลขทะเบียน

รายชื่อบัณฑิต

แผนการศึกษา

5103040233

นายฌอน โรเบิร์ต เมโดวส์

วิทยานิพนธ์
PURSUIT OF “EMPIRE” AND ITS IMPLICATION ON U.S.-THAI
RELATIONS: 2001-2010; AN EMPIRE OF HYPOCRISY

5203040083

นางสาวชนม์ธิดา อุ้ยกูล

วิทยานิพนธ์
ETHNICS RELATIONS IN MULTICULTURAL MEDAN IN POST
SUHARTO TO INDONESIA

5303090012

นายเออเดนฮุยยัก บัทเออเดน

วิทยานิพนธ์
THE MONGOLIAN SOCIAL IDENTITY AND THE LIMIT OF
CHINA’S SOFT POWER IN MONGOLIA

5203040323

นางสาวยุรนุช ภมรมนตรี

การค้นคว้าอิสระ
THAILAND’S AVIATION HUB STRATEGY TOWARD ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY BY 2015

5203040026

นายอัชร๊อฟ ยุมยวง

การค้นคว้าอิสระ
THE DEVELOPMENT OF THAI-LIBYAN RELATIONSHIPS: FROM
THE PAST TO PRESENT

5203040281

นางสาวสมสิริ กิจวิศาลเสรี

การค้นคว้าอิสระ
CAMBODIAN CHILDREN LABOUR EXPLOITATION IN THAILAND

5403040032

นางสาวอารีรัตน์ ชาบาดา

การค้นคว้าอิสระ
FACTORS INFLUENCING THE ROLES OF NGOS AND
INTERNATIONAL AGENCIES ON WOMEN’S RIGHTS IN PAKISTAN

2) นำ�คณะอาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษารุ่น 16 ชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลาม
		 อิหร่าน ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2557
2.1 เข้าเยี่ยมคารวะและฟังบรรยาย “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” จากเอกอัครราชทูต
ม.ร.ว. อดิศรเดช สุขสวัสดิ์ และได้รบั เลีย้ งร่วมรับประทานอาหารกลางวันคณะเจ้าหน้าทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน
2.2 เดินทางไปเมืองกุม เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและฟังการแนะนำ�การศึกษาในมหาวิทยาลัย Al Mustafa International
University โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิบการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
และมีโอกาสพบนักศึกษาไทยที่กำ�ลังศึกษาอยู่
2.3 ผู้นำ�สมาชิกสภาศาสนาอิสลาม ท่านอัลยาตุเลาะห์ ชารูกี ให้ความรู้การดำ�รงตน ความศรัทธาศาสนาอิสลามของประชาชน
ชาวอิหร่าน
2.4 เยือนสถานทีต่ า่ ง ๆ ในเมืองหลวงกรุงเตหะราน เมืองกุม เมืองอีสฟาฮาน และเมืองคาซาน เช่น พระราชวังโกเลสตาน พิพธิ ภัณฑ์
อัญมณีแห่งชาติ หมู่บ้านอะบียาเน่ห์หรือหมู่บ้านสีชมพูในเมืองกุม พระราชวันเชเฮลโซตุนพระราชวังอะลีคาปู เป็นต้น
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3) กิจกรรมแนะนำ�หลักสูตร MIR แก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครเข้าศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2558
		 ในวันที่ 18 มกราคม 2558
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษารุ่น 15, 16 และ 17 ร่วมแนะนำ�หลักสูตร การเลือกแผนการศึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และกล่าวถึงประสบการณ์ระหว่างศึกษาในหลักสูตร อาทิเช่น การเข้าร่วมนักศึกษาแลกเปลีย่ นโครงการ Campus Asia
		 กิจกรรมโครงการ MIR (มิถุนายน 2557 – เมษายน 2558)

		 1. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

นักศึกษาโครงการ MIR เข้าร่วม
งานแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
		
2. ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2557

• ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ไทยทีก่ �ำ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
Al Mustafa International
University เมืองกุม

• ถ่ า ยภาพร่ ว มกั บ ม.ร.ว. อดิ ศ รเดช สุ ข สวั ส ดิ์
อดี ต เอกอั ค รราชทู ต พร้ อ มด้ ว ยภรรยาท่ า นกฤช
คมสัน อัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน

• เข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาหลักคำ�สอนศาสนาอิลสามจาก
ท่านอัลยาตุเลาะห์ ชารูกี ผู้นำ�สมาชิกสภาศาสนาอิสลาม Ulama Council
Faculty of Political Science Thammasat University
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3. MIR Open House แนะนำ�หลักสูตร MIR วันที่ 18 มกราคม 2558

• ผูอ้ �ำ นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาปัจจุบนั ร่วม • ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อสงสัยการสมัครสอบคัดเลือก การเรียน
แนะนำ�การศึกษาในหลักสูตร MIR และถ่ายทอดประสบการณ์การ การสอนในหลักสูตร MIR
ศึกษาแก่ผทู้ คี าดว่าจะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

รายงานกิจกรรมประจำ�ปี โครงการ BMIR ระดับบัณฑิตศึกษา (มิถุนายน 2557 – เมษายน 2558)
1) อาจารย์ประจำ�วิชาและนักศึกษารายวิชา PI 794 Advanced Microeconomic and Macroeconomic Theory for
Political and Economic Policies ประจำ�ภาคเรียนที่ 1/2557 (สิงหาคม – ธันวาคม 2557) เข้าร่วมฟังบรรยายเรือ่ ง Conflict,
Cooperation and the Common Good โดยศาสตราจารย์ Prof. Sir James A. Mirrlees ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ ปี 1996 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
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2) อาจารย์ผู้ร่วมประสานวิชาและนักศึกษารายวิชา PI 644 Cross-cultural Management in Public Organizations ประจำ�
ภาคเรียนที่ 2/2557 (มกราคม-พฤษภาคม 2558) เยี่ยมชมและดูงานที่บริษัท Google (ประเทศไทย) วันที่ 20 มีนาคม 2558
ในโครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ โดย ดร. พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา ผูจ้ ดั การฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐสัมพันธ์ บริษทั กูเกิล้
(ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ความอนุเคราะห์และได้รับฟังบรรยายแนะนำ�องค์กรจากวิทยากรของกูเกิ้ล

7. งานวิเทศสัมพันธ์
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.1 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับคณะ (outbound) ปีการศึกษา 2557
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ระยะเวลา

1

นางสาวกันย์สินี สมใจ

5403040131

Waseda University

ญี่ปุ่น

ก.ย. 57 - ก.พ. 58

2

นายฤทธิ์รณชัย วรังครัศมิ

5503040106

Waseda University

ญี่ปุ่น

ก.ย. 57 - ก.พ. 58

3

นางสาวปพบพร จันทร์วัฒนกุล 5503640376

Meiji University

ญี่ปุ่น

ก.ย. 57 - ก.ค. 58

4

นางสาวเจนจิรา มุนินทรวงศ์

5403612152

Meiji University

ญี่ปุ่น

ก.ย. 57 - ม.ค. 58

5

นางสาวยิ่งรัก หมื่นสวัสดิ์

5403640955

Nottingham Trent University

อังกฤษ

ต.ค. 57 - ก.ค. 58

6

นางสาววิจิตรา เรือนโต

5403640906

Ludwig-MaximiliansUniversität München

เยอรมนี

ต.ค. 57 - ก.ค. 58

7

นางสาวปุษราภา ทองจำ�รูญ

5503640335 Nottingham Trent University

อังกฤษ

ก.ย. 57 - มิ.ย. 58

8

นางสาวมาริสา อิชิคาวา

5503640202

Leiden University

เนเธอร์แลนด์

ก.พ. 58 - ส.ค. 58

9

นายณรงค์ฤทธิ์ วิเศษคุ้มภัย

5503640293

Meiji University

ญี่ปุ่น

เม.ย. 58 - มี.ค. 59
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		 1.2 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับคณะ (inbound) ปีการศึกษา 2558
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ระยะเวลา

1

Ms. Saika Moriya

5703930189

Meiji University

ญี่ปุ่น

ส.ค.57-พ.ค.58

2

Mr. Naoto Sakata

5703930197

Meiji University

ญี่ปุ่น

ส.ค.57-พ.ค.58

3

Mr. Yuki Kamiesu

5703930205

Meiji University

ญี่ปุ่น

ส.ค.57-พ.ค.58

4

Ms. Mina Chiba

5703060011

Waseda University

ญี่ปุ่น

ส.ค.-ธ.ค.57

5

Ms. Mai Ogata

5703060029

Waseda University

ญี่ปุ่น

ส.ค.-ธ.ค.57

6

Ms. Rigo Watanabe

5703060045

Waseda University

ญี่ปุ่น

ส.ค.-ธ.ค.57

7

Ms. Zhang Yan

5703060052

Waseda University

ญี่ปุ่น

ส.ค.-ธ.ค.57

8

Ms. Zhitao Shen

5703060037

Waseda University

ญี่ปุ่น

ส.ค.-ธ.ค.57

9

Ms. Abbie Lauren Kizis

5703930288

Nottingham Trent University

อังกฤษ

ม.ค.-พ.ค.58

10 Ms. Philipp Dominik Zintl

5703930353

Ludwig-MaximiliansUniversität München

เยอรมนี

ม.ค.-พ.ค.58

11 Mr. Ezra Kitungano

5703930379

Nottingham Trent University

อังกฤษ

ม.ค.-พ.ค.58

2. การลงนามความร่วมมือทางด้ารวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
ลำ�ดับ

มหาวิทยาลัย

1

The Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence (Sciences Po. Aix-en-provence)

ฝรั่งเศส

2

The Institut d'études politiques de Toulouse (Sciences PO. Toulouse)

ฝรั่งเศส

3

Center for Southeast Asian Studies, College of Liberal Arts and Sciences Nothern Illinois University

สหรัฐอเมริกา

4

The Faculty of Humanities, Leiden University, The Netherlands

เนเธอร์แลนด์

5

Faculty of Social  Sciences, Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU)*

หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 5 เป็นการต่อสัญญาความร่วมมือ
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3. การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ลําดับ

วันที่

เวลา

เรื่อง

วิทยากร

สถานที่

1

18-ส.ค.-57

09.00-12.00 บรรยายในหัวขอ Political Development In
Contemporary Thailand

อ.ดร.ประจักษ กองกีรติ
อ.วิโรจน อาลี

ร.202

2

23-ก.ย.-57

10.00-12.00 บรรยายในหัวขอ ถาชาตินี้เราจะอยูรวมกันไมได? การ
แยกเปนอิสระของสกอตแลนดและผลกระทบตอ
การเมืองระหวางประเทศ

ผศ.ดร. วสันต เหลืองประภัสร
ผศ.ดร. ณัฐนันท คุณมาศ
อ.วิโรจน อาลี
อ.จิตติภัทร พูนขํา

ร.102

3. ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ เดินทางไปทำ�ข้อตกลง กับประเทศฝรั่งเศส
คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการดำ�เนิน
การประสานงานกับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในประเทศฝรั่งเศส ได้แก่  Science Po Toulouse< University of Toulouse และScience Po Aix.  
University of Provence และมหาวิทยาลัย 1 แห่งในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Department of International Relations, Aberystwyth
University เพื่อทำ�การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งในกรอบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและระบบการศึกษา 2
ปริญญา (Double Degree)
กิจกรรมโครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1. ผู้บริหารโครงการฯ
ผู้อำ�นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ (MIR และ BMIR)
คือ อาจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
รองผู้อำ�นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติฝ่ายวิชาการ (MIR และ BMIR)
คือ อาจารย์จิตติภัทร พูนขำ�
รองผู้อำ�นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติฝ่ายการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (MIR และ BMIR)
คือ อาจารย์ภิญญ์ ศิรประภาศิริ
2. จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557
ชั้นปีที่ 1  จำ�นวน 81 คน
ชั้นปีที่ 2  จำ�นวน 84 คน
ชั้นปีที่ 3  จำ�นวน 68 คน
ชั้นปีที่ 4  จำ�นวน 74 คน
รวม 307 คน
3. จำ�นวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2557
มีจำ�นวน 67 คน
4. จำ�นวนรายวิชาที่เปิด ปีการศึกษา 2557
ภาค 1/2557
26 วิชา
ภาค 2/2557
29 วิชา
ภาคฤดูร้อน /2557
  5 วิชา
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5. ในประเทศ

ภาค 1/2557 มีจำ�นวน 3 วิชา

1. รศ.ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา รร.347 การคลังและงบประมาณ จำ�นวน 34 คน
ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ
2. Mr. Rick Levinthal จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา รร.387 การเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อม จำ�นวนนักศึกษา 40 คน
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
3. Dr. Lasse Schuldt จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.387 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป จำ�นวน 51 คน
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ EU Delegation to Thailand ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ภาค 2/2557 มีจำ�นวน 4 วิชา

1. อ. ภิญญ์ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.290 องค์การระหว่างประเทศ จำ�นวนนักศึกษา 93 คน
ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำ�หรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
2. รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำ�นวนนักศึกษา 38 คน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชน ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
3. รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำ�นวนนักศึกษา 38 คน
ในวันที่ 7เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ
4. ผศ.ดร. วิจติ รบุษบา มารมย์ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา รร.346 นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมือง จำ�นวนนักศึกษา 37 คน
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 จ.กรุงเทพฯ

6. ต่างประเทศ

ภาค 1/2557

		
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการระหว่างประเทศในเส้นทาง มุกดาหาร-สะหวันเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
		 สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดขึ้นวันที่ 14-19 กันยายน 2557
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์จริง ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ลาว-เวียดนาม

• คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเจ้า
หน้ า ที่ โครงการ BMIR เข้ า รั บ ฟั ง การ
บรรยายพิเศษจาก นายบุญรงค์ พงษ์เสถียร
ศักดิ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
สปป.ลาว ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
การเมืองการปกครองของลาวในปัจจุบัน
และการลงทุนของไทยในลาว”
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• คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเจ้า
หน้ า ที่ โครงการ BMIR เข้ า รั บ ฟั ง การ
บรรยายในหัวข้อ “Port Management
and maritime trade of Vietnam” จาก
คณะผู้บริหารท่าเรือดานัง จังหวัดดานัง
ประเทศเวียดนาม

7. การฝึกงาน
นักศึกษาโครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 จำ�นวน 74 คน เข้ารับการฝึกปฏิบตั งิ านในรายวิชา รร.574 ฝึกงานในประเทศเกีย่ ว
กับการเมืองและการระหว่างประเทศ และรร.575 ฝึกงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเมืองและการระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 1 สิงหาคม
2557 โดยมีนักศึกษาฝึกงานภายในประเทศ จำ�นวน 21 คน และฝึกงานต่างประเทศ จำ�นวน 53 คน โดยมีสถานที่ที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ดังนี้

สถานที่ฝึกงานภายในประเทศ
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,
สำ�นักงาน ก.พ., ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง), Asian Disaster Preparedness Center, บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด, Amnesty
International Thailand, Teach for Thailand, บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน), บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) [DTAC],
International Organization for Migration [IOM] Thailand, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

• นักศึกษาโครงการ BMIR ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการ
ฝึกงานที่ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ

Faculty of Political Science Thammasat University

57

www.polsci.tu.ac.th

สถานที่ฝึกงานต่างประเทศ
ได้แก่ Royal Thai Embassy, Washington D.C. / Office of Commercial Affairs, Royal Thai
Embassy, Washington D.C. / Royal Thai Consulate General, New York / Permanent Mission of
Thailand to the United Nations, New York / Royal Thai Consulate General, Los Angeles / Thai
Trade Center, Los Angeles / Royal Thai Consulate-General, Vancouver / Royal Thai Embassy,
Santiago, Chile / Thai Trade Center, Paris / Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy,
The Hague, The Netherlands / The Royal Thai Embassy, Czech Republic / Royal Thai Embassy,
Vienna / Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Madrid, Spain / Office of Customs
Counsellor, Royal Thai Embassy to Belgium and Luxembourg / Thai Trade Center, Istanbul
/ Royal Thai Consulate-General, Frankfurt, Germany / Tourism Authority of Thailand (TAT)
Frankfurt Office, Germany / Thai Trade Center, Berlin, Germany / สำ�นักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
(ในส่วนกองทัพเรือ) ประจำ�สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / Royal Thai
Embassy, Wellington / Royal Thai Embassy, Canberra / Royal Thai Embassy, Sri Lanka / the
FAO Representations in Nepal & Bhutan, Kathmandu, Nepal / Royal Thai Embassy, Tokyo /
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Beijing / Thai Trade Center, Chengdu, China
/ Royal Thai Consulate-General, Chengdu, China / Investment Promotion Section, Royal Thai
Consulate - General, Shanghai / Office of Commercial Affairs, Royal Thai Consulate-General,
Shanghai / Royal Thai Embassy, Singapore / Office of Commercial Affairs, Ministry of Commerce,
Royal Thai Embassy, Singapore / Royal Thai Embassy, Hanoi / Royal Thai Embassy, Vientiane,
Lao PDR / Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Yangon, Myanmar

• นักศึกษาโครงการ BMIR
ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกงาน
ที่ คณะผู้ แ ทนถาวรไทย
ประจำ � สหประชาชาติ ณ
นครนิวยอร์ก
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8. กิจกรรมนั
ศึกษาโครงการ
BMIR ปีการศึBMIR
กษา 2557
8. กิจกกรรมนั
กศึกษาโครงการ
ปการศึกษา 2557
ลําดับ

กิจกรรมนักศึกษาโครงการ BMIR

1
2

กิจกรรม BMIR FIRST MEET ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
โครงการปฐมนิเทศสานสัมพันธ BMIR (BMIR Orientation)
ณ สถานพักฟนและพักผอนทบ. สวนสนประดิพัทธ จ.ประจวบคีรีขันธ
โครงการโตวาที BMIR คณะรัฐศาสตร
โครงการทาพระจันทรเกมส 2014
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
โครงการ Bangkok International Student Conference 2014
ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
โครงการ BMIR Charity Night
ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
กิจกรรม BMIR Career Talk 2014 ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
โครงการ BMIR, THE FUTURE ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
โครงการแขงขันกีฬากระชับมิตร BMIR ภายในชั้นป
โครงการอาสาทาพระจันทร: เพื่อประชาชน
ณ ชุมชนบานกกกลวยนวน ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จ.เพชรบูรณ
Writing Clinic and Paper Consultation for students
โครงการ แขงขันฟุตบอล Inter Cup
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัน เดือน ป
5 กรกฎาคม 2557
30 – 31 สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558
22 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557
1 – 2 พฤศจิกายน 2557
21 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557
29 - 30 พฤศจิกายน 2557
4 ธันวาคม 2557
22 – 31 ธันวาคม 2557
มกราคม – พฤษภาคม 2558
มีนาคม – เมษายน 2558

• ศิษย์เก่าโครงการ BMIR ร่วม
พู ด คุ ย บอกเล่ า ประสบการณ์
การทำ�งานและการเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโทกับนักศึกษา
โครงการ BMIR ชั้นปีที่ 4 ใน
กิจกรรม “BMIR Career Talk
2014” ณ คณะรั ฐ ศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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• งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง
“Human- Cyber-Secured Life, Cyber security for individual, state and society” หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ
Bangkok International Student Conference 2014 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาโครงการ BMIR

• นักศึกษาโครงการ BMIR ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ในงานกีฬา “ท่าพระจันทร์
เกมส์ 2014” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรใน ม.ธรรมศาสตร์
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28

มิลกําศึเนาของนั
กศึกษาตางชาติ
9. ประเทศภู9.มิลประเทศภู
ำ�เนาของนั
กษาต่างชาติ
ปเขาศึกษา
หลักสูตร

BMIR

ประเทศ

2557

2556

2555

ลาว

-

-

1

สหรัฐอเมริกา

14

13

13

แคนาดา

1

-

-

เยอรมนี

2

2

2

สวีเดน

1

2

3

รัสเซีย

1

-

2

ญี่ปุน

13

2

1

ฝรั่งเศส

6

2

-

เกาหลีใต

3

-

1

ออสเตรเลีย

-

1

-

จีน

-

1

-

อิตาลี

-

-

1

เนเธอรแลนด

-

-

1

อังกฤษ

3

1

-

ไนจีเรีย

1

1

-

โครเอเชีย

1
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• บรรยากาศการเรียนรวมกันอย่างเป็นกันเองระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยภายใต้โครงการหลักสูตร
นานาชาติ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์
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การบริการทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลําดับ

ปีการศึกษา 2557 คณะรัฐศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ในการจัดปาฐกถาและงานสัมมนาในวาระคณะจะครบรอบ 65 ปี ปาฐกถา
หัวข้อเรื่อง “ร่องรอยความปรองดองใต้เงาความขัดแย้ง” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 และปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของเมืองเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 รวมทั้งการจัดฝึกอบรม และสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ จำ�นวน 29 เรื่อง

1
2
3
4
5
6

7

ชื่อเรื่อง
ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตรครบรอบ 65 ป ในหัวขอ “รองรอย
ความปรองดองใตเงาความขัดแยง ”
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (รุนที่ 5)”
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (รุนที่ 6)”
เสวนาหัวขอ “ถนนสูโศกนาฏกรรม MH17: ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย ”
สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การออกแบบสถาบันทางการเมืองของประเทศไทยใหม ”
งานครบรอบ 65 ป คณะรัฐศาสตร ครั้งที่ 3 ซึ่งกําหนดจัดปาฐกถา หัวขอเรื่อง “ยุทธศาสตร
ของกรุงเทพมหานครเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และสัมมนาวิชาการ หัวขอเรื่อง
“การปรับตัวของเมืองเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เสวนา หัวขอเรื่อง This is Not Fiction: เรื่องจริงอิงนิยายรวมตั้งคําถามกับสิ่งรอบตัวผานงาน

วันเดือนป
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12 มิ.ย. 2557

134

15-17 ก.ค. 2557
21-23 ก.ค. 2557
25 ก.ค. 2557
25 ส.ค. 2557
28 ส.ค. 2557
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ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตรครบรอบ 65 ป ในหัวขอ “รองรอย
ความปรองดองใตเงาความขัดแยง ”
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (รุนที่ 5)”
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (รุนที่ 6)”
่อเรื่องกฤตยูเครน-รัสเซีย ”
เสวนาหัวขอ “ถนนสูโศกนาฏกรรม MH17: ชืไขปมวิ
สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การออกแบบสถาบันทางการเมืองของประเทศไทยใหม ”
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ครั้งที่ 3 ซึ่งกําฐหนดจั
่องว“ยุ
ความปรองดองใต
เงาความขั
ง”
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เสวนา เรื่อง “Art and Politics of Electoral System Design”
เสวนา “ดูการเมืองในหนัง ” ครั้งที่ 2 ภาพยนตรเรื่อง The Frozen
สัมมนา เรื่อง " มรดกกับเกียรติยศของปรัชญาการเมือง:
บทสนทนาเพื่อรําลึกถึง Prof. Harry V. Jaffa".
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Faculty of Political Science

• การสัมมนาประจำ�ปี “เอเชียตะวันออกในปี 2015” (East Asia in 2015) 19 มี.ค.2558

• งานเสวนา มรดกกับเกียรติยศของปรัชญาการเมือง
วันที่ 19 ก.พ. 2558

Faculty of Political Science Thammasat University
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• การสัมมนาสาธารณะครั้งที่ 1 การออกแบบสถาบันการเมืองของประเทศไทย
วันที่ 25 ส.ค.2557

• การบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน”
วันที่ 23 เม.ย.2558
66
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Faculty of Political Science

• งานเสวนา ฉันคือ Charlie  วันที่ 22 ม.ค.58

โครงการอบรมเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1-10
Faculty of Political Science Thammasat University
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งานคลังและพัสดุ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดำ�เนินงานของงานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุ ของคณะรัฐศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้าง พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การบันทึกบัญชี การจัดทำ�รายงาน
การเงิน  เสนอต่อผูบ้ ริหารของคณะฯ คณะกรรมการประจำ�คณะและมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุนเพือ่ ผลประโยชน์เพิม่ จากงบประมาณราย
จ่ายจากรายได้หน่วยงาน พิจารณานำ�เสนอ ร่างระเบียบ/หลักเกณฑ์ทางการเงินของคณะฯ และประสานงานให้หน่วยงาน ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบ
ประมาณของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/คณะ ในรอบปีที่ผ่านมา สรุปผลงานสำ�คัญฯ ได้ดังนี้
1. การบริหารงานประจำ�
1.1 บริหารควบคุมงบประมาณประจำ�ปีของคณะฯ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารงานและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

		 (1) วงเงินงบประมาณที่อยู่ในการควบคุมดูแล  และบริหารการใช้จ่าย ในปี 2557 แยกได้ดังนี้
1.1 งบประมาณแผ่นดิน  
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ 1,096,000 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนการจัดทำ�รัฐศาสตร์สาร งบประมาณ 343,000 บาท
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 30,156,100 บาท
1.3 งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 2,381,870 บาท
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1.4 งบประมาณทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำ�งาน
วงเงินงบประมาณ 15,500 บาท

		 (2) เงินกองทุนที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ มีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
- พัฒนางานด้านวิชาการ
- พัฒนาอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง
- พัฒนาห้องสมุดคณะฯ
- พัฒนากายภาพ
- บริหารงานของคณะฯ
- จัดซื้อวารสารและตำ�รา
- สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
- ดอกผลเพื่อกิจกรรมนักศึกษา
- ดอกผลเพื่อเป็นทุนการศึกษา

		 (3) ด้านกายภาพ
- ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  จำ�นวนเงิน 10,000,000 บาท
- ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)
   จำ�นวนเงิน 1,048,546 บาท
- ปรับปรุงโครงสร้างท้องคอนกรีตกันสาดและท่อระบายน้ำ�หน้าคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   จำ�นวนเงิน 1,284,102 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์สำ�นักงานประจำ�ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   จำ�นวนเงิน 2,057,396 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานภายในคณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต จำ�นวน 60 เครื่อง
  จำ�นวนเงิน 1,455,200 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   จำ�นวนเงิน 1,175,000 บาท

		 (4) ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� หรือข้อเสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาการบริหาร
งบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ เช่น ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�หรือชี้แนะเกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง
วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน ศูนย์ดิเรก ชัยนาม รวมทั้งคณาจารย์
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
1.2 วางแผนและบริหารการลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง และสามารถสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะฯ
		

ให้เป็นไปตามแผนงาน

นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ รายได้ของคณะฯ ส่วนหนึ่งได้จากการดอกผลจากการลงทุนกับสถาบันการเงิน โดยคณะฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินฯ เพื่อให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ตลอดจนบริหารการเงินและการลงทุนหาดอกผลจากเงินของคณะฯ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุมโดยให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด
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2. งานฐานข้อมูล
2.1 จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง จากแหล่ง

- งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดเงินอุดหนุน
- งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ได้แก่ หมวดค่าจ้าง, หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ, หมวดค่าครุภัณฑ์, หมวดเงิน
  อุดหนุน, หมวดสวัสดิการ, หมวดรายจ่ายอื่น
- งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ�ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง, 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3. การบริหารงานด้านอื่นๆ
3.1 บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย และเงินบริจาค เกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จ้าง/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำ�นักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์
การศึกษา, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.2 ดำ�เนินการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำ�นวนเงิน 10,000,000 บาท อยู่ในระหว่าง
  ดำ�เนินการ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1
  ศูนย์รังสิต พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่อจากปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากเหตุอุทกภัยปลายปี 2554
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งานนโยบายและแผน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนโยบายและแผน
งบประมาณประจําป
งบประมาณประจำ�ปี
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

งบประมาณแผ่นดินประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
ปงบประมาณ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาจางพนักงาน
เงินอุดหนุนโครงการ
รวม

ปงบประมาณ 2557

(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)

24,052,400
903,600
445,500
983,100
8,003,900
343,000
34,731,500

ปงบประมาณ 2558

(1 ต.ค.57-30 ก.ย.58)

14,060,800
709,950
695,300
983,100
7,487,900
343,000
24,280,050

Faculty of Political Science Thammasat University
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
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34,731,500

รวม

24,280,050

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบสวัสดิการ
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน

(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนการศึกษาตอ โท-เอก
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

3,561,300
8,978,400
95,000
2,660,500
2,185,800
11,145,100
230,000
950,000
350,000
30,156,100

ปงบประมาณ 2558

(1 ต.ค.57-30 ก.ย.58)

4,002,300
8,053,300
95,000
2,475,000
1,900,000
6,785,800
230,000
27,000
23,568,400

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
(1ผลการดำ�เนิ
ต.ค.56-30
ก.ย.57) บรองการปฏิบต
นงานตามคำ�รั
ั ริ าชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)
มิติ
1.ประสิทธิผล
1.1 มหาวิทยาลัยวิจัย
1.2 ความเปนนานาชาติ
1.3 มหาวิทยาลัยของประชาชน
1.4 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555
2.ประสิทธิภาพ
3.การพัฒนาองคกร
เฉลี่ยทุกมิติ
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คะแนนตัวชี้วัด
(รอยละ)

86.94
81.40
81.67
95.06
93.71
95.00
81.52
88.01

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56 – 31 ก.ค.57) โดยมีผล
ประเมิน ดังนี้
คะแนนประเมิน
ระดับคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ
1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4.00
ดี
2
การผลิตบัณฑิต
4.08
ดี
3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5.00
ดีมาก
4
การวิจัย
4.11
ดี
5
การบริการทางวิชาการแกสังคม
4.60
ดีมาก
6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
Annual Report
7 2014การบริหารและการจัดการ
4.75
ดีมาก

1.4 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555
2.ประสิทธิภาพ
3.การพัฒนาองคกร
เฉลี่ยทุกมิติ

การประกันคุณภาพการศึกษา

93.71
Faculty95.00
of Political Science
81.52
88.01

การประกั
นคุณได้ภาพการศึ
กษา นคุณภาพภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56 – 31 ก.ค.57)
คณะรัฐศาสตร์
รับการตรวจประเมิ
คณะรัฐศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56 – 31 ก.ค.57) โดยมีผล
โดยมีผลประเมิน ดังนี้
ประเมิน ดังนี้
คะแนนประเมิน
ระดับคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ
1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4.00
ดี
2
การผลิตบัณฑิต
4.08
ดี
3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5.00
ดีมาก
4
การวิจัย
4.11
ดี
5
การบริการทางวิชาการแกสังคม
4.60
ดีมาก
6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
7
การบริหารและการจัดการ
4.75
ดีมาก
8
การเงินและงบประมาณ
5.00
ดีมาก
9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
ดี
10
องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.)
4.91
ดีมาก
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบคุณภาพ
4.43
ดี
รับการตรวจประเมินวันที่ 18-19 กันยายน 2557

• วันที่ 23 ธันวาคม 2557  TU Sports Day 2014  

Faculty of Political Science Thammasat University

73

www.polsci.tu.ac.th

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาและอนาคตคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
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โครงการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาและอนาคตคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
ณ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
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โครงการการนำ�เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ในปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์เป็นตัวแทนคณะในสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าร่วมโครงการการนำ�เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้ส่งโครงร่างองค์การ (Organizational Profile) และผลลัพธ์ (หมวด
7) เพือ่ ประกอบการสมัครเพือ่ พิจารณาคัดกรอง (Screening) นัน้ ในการนีค้ ณะรัฐศาสตร์ได้ผา่ นการพิจารณา
คัดกรอง และได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ฉบับปีการศึกษา 2556 เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ สกอ. ในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำ�
เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ต่อไป

กิจกรรม
การนำ�เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว) และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน (นายณัฐ
ภูมิ คล้ายคลึง) ร่วมศึกษาดูงานการนำ�เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557

ที่มารูปภาพ : กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ�โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)
และผลลัพธ์ (หมวด 7)

วิทยากร : ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มธ.

ณ ห้องประชุม 202 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
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คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม”การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx”

จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ผู้เข้าร่วมอบรม

• รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
• หัวหน้าศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
ดร.วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ

• รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
• หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์

• เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” (กลุ่มผู้บริหาร)

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” (กลุ่มเจ้าหน้าที่)

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
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ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดําเนินงานดานการวิจัย คณะรัฐศาสตร (มิ.ย.57-30 พ.ค.58)
ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ (มิ.ย.57-30 พ.ค.58)
ศูนยวิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร ทําหนาที่เปนศูนยกลางดานการวิจัย ในการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
และเปนศูนยกลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือขายการวิจัยจากสถาบันทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเปน
แหลงเผยแพรความรูดานการวิจัย ใหคําปรึกษาและฝกอบรมใหความรู ดานการวิจัย เพื่อมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2557 ที่ผานมามี ดังนี้
Faculty of Political Science Thammasat University
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1. ผลงานวิจัย
คณะรัฐศาสตรมีผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ โดยคณาจารยและนักวิจัย จํานวน 17 เรื่อง ไดแก
1) “มาตรการการวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม: บทสังเคราะหประสบการณ
จากตางประเทศ และบทเรียนตอประเทศไทย” โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ (แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย
คณะรัฐศาสตร)
2) “การศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองระดับบัณฑิตศึกษา: การศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร” โดย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ผศ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร และอ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว (แหลงทุน:
งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
3) “พัฒนาการของกรอบคิดแบบเอกเทวนิยม: บทแนะนํากรอบความคิดของยิว ” โดย รศ.ธเนศ วงศยานนาวา
(แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
4) “ASEAN กับความรวมมือระดับภูมิภาคดานความมั่นคงทางอาหาร” โดย รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
(แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
5) “การสรางเสริมความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี”โดย ดร.วราภรณ ผองสุวรรณ
(แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
6) “การมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ”
โดย นายเจษฎา ณ ระนอง (แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร )
7) “การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษา
โรงเรียนลําสนุนและชุมชนลําสนุน เทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี ” โดย นายเจษฎา ณ ระนอง (แหลงทุน:
งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
8) “การออกแบบระบบสถาบันเพื่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ” โดย รศ.ดร.อรรถกฤต ปจฉิมนันท
(แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
9) “เอกภาวะในทฤษฎีสังคมรวมสมัย ” โดย ศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (แหลงทุน : งบประมาณ
จากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
10) “ความสุขกับโครงการของสภาวะสมัยใหม” โดย รศ.ธเนศ วงศยานนาวา (แหลงทุน:
งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
11) “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดําเนินงานของประเทศไทย”
โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ (แหลงทุน: งบประมาณจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร)
12) “เสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารราชการในภูมิภาคและพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ
ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ” โดย ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร)
13) เพิ่มดุลอํานาจระหวาง ‘นักการเมือง’ และ ‘พรรคการเมือง’: เพิ่มประสิทธิภาพในการทําหนาที่
“ผูแทนราษฎร” (ในโครงการสูศตวรรษที่เกา กาวใหมของประชาธิปไตยไทย) (แหลงทุน: สถาบันพระปกเกลา)
14) “โครงการการสังเคราะหตัวแบบเชิงทฤษฎีและการบริหารจากผลการดําเนินโครงการความรวมมือ
เพื่อแกปญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ” โดย ผศ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร
(แหลงทุน: สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย สกว.)
15) “โครงการศึกษาและประมวลความรูเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ”
โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ (แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร)
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16) “การศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสถาบันคลังสมองดานความมั่นคง ระยะที่ 2”
โดย ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ (แหลงทุน: สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)
17) “การพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ใหมีประสิทธิภาพ” โดย ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ (แหลงทุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร)

2. บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
1) “รากหญา : สวนที่ถูกนับเพื่อที่จะไมนับรวม” โดย ศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ปที่ 10 วารสารปที่ 10 ฉบับที่ 2 (ม.ค.- มิ.ย.57) หนา 1-24.
2) “หรือวาศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ไรความหมายในเครือขายการบริหาร
จัดการอุทกภัย 2554” โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช ตีพิมพเผยแพรในวารสารรัฐศาสตรสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.
2557) หนา 185-231.
3) “ประสาทแหงสุนทรียศาสตร : G Gabrielle Starr, Feeling Beauty The Neuroscience of
Aesthetic Experience, Cambridge: MIT Press, 2013” โดย รศ.ธเนศ วงศยานนาวา ตีพิมพเผยแพรในวารสารรัฐศาสตร
สาร ปที่ 35 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2557) หนา 232-242.
4) “บทนํา Carl Schmitt: ตํานานแหงเทว วาดวยมิตรและศัตรู” โดย รศ.ธเนศ วงศยานนาวา
ตีพิมพเผยแพรในวารสารรัฐศาสตรสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2557) หนา 1-23.
5) “Carl Schmitt และเอกเทวนิยม: ตํานานแหงความเปนรัฐ/การเมือง” โดย รศ.ธเนศ วงศยานนาวา
ตีพิมพเผยแพรในวารสารรัฐศาสตรสาร ปที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) หนา 126-160.

3. บทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
1) “The legislative and presidential elections in Indonesia in 2014”
โดย Yuki Fukuoka และผศ.ดร.ชนินททิรา ณ ถลาง ตีพิมพเผยแพรใน Electoral Studies. Volume 36, December 01,
2014, Pages 210-239
2) “The rise and fall of electoral violence in Thailand: Changing rules, structures and power
landscapes, 1997-2011” โดย อ.ดร.ประจักษ กองกีรติ ตีพิมพเผยแพรใน Contemporary Southeast Asia. Volume
36, Issue 3, December 01, 2014, Pages 386-416
3) “Thailand in 2014: Another coup, a different coup?” โดย ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
ตีพิมพเผยแพรใน Asian Survey. Volume 55, Issue 1, February 01, 2015, Pages 200-206.

4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
1) “สถานการณฉุกเฉินและความรุนแรง: ศึกษาความเหมาะสมสําหรับการควบคุมและจัดการการ
ชุมนุมประทวงของภาครัฐในชวงเวลา พ.ศ. 2552-2553 ผานหลักนิติรัฐ” โดย นายสราวุธ ทับทอง
2) “ความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่ภายใตนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย (พ.ศ.2545-2554) ”
โดย นายวัชรพล วองนิยมเกษตร
3) “การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน อุดมศึกษาในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” โดย น.ส.ฉัตราภรณ พุมแสงทอง
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5. ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1) “การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ”
โดย นางสาวธนัตถนันท แกวบริสุทธิ์ และคณะ
2) “พฤติกรรมของบุคลากรในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธของคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ” โดย นางสุนันทา จีนแจง และคณะ

6. ผลงานวิจัย/วิชาการที่จัดพิมพเผยแพร
1) หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (Book Series)
1) หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม (Book Series)
2) รายงานการเมืองและการพัฒนาในเอเซีย  (TU-ASEAN Political Outlook)    

2)3) รายงานการเมื
ฒนาในเอเซีกยรปกครองส่
(TU-ASEAN
Outlook)
ผลงานวิจัย เรือ่องและการพั
ง “ศักยภาพขององค์
วนท้Political
องถิ่นในการจั
ดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษ
ในเขตปริมณฑล” โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
4) ผลงานวิจัย เรื่อง “หลักรับผิดชอบเพื่อปกป้องและผลต่อการก่อร่างองค์ความรู้การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย”
โดย อาจารย์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
5) ผลงานวิจัย เรื่อง “ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงทางอาหาร: การจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหารภายใต้
ภาวะฉุกเฉินของอาเซียน” โดย รศ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ

84

4

Annual Report 2014

Faculty of Political Science

หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้
จึงได้จัดทำ�โครงการ “หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม” ซึ่งเป็นการรวมงานเขียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ระบอบการเมืองการปกครอง โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน พรรคการเมืองของประเทศต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ สถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศอาเซียนบวกสาม
ทั้ง 13 ประเทศ ได้แก่
1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic of Lao)  
5. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)  
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)  
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
10. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)  
11. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)
12. ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
13. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
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7. งานสัมมนา/อบรมดานการวิจัย
1) งานเสวนา " Direk's Talk: Research & Success" โดย ศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ( นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
ประจําป 2555 ของสภาวิจัยแหงชาติ) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง ร. 103 คณะรัฐศาสตร มธ.
ทาพระจันทร

2) งานเสวนา Direk’s Talk : L’actionhumanitaire, les ONG, l’Etat, la sociétécivile” (การดําเนินการเพื่อ
มนุษยธรรม องคกรไมแสวงหากําไร ภาครัฐ ภาคประชาสังคม) โดย Professor Dr. Jacques SERBA จาก University of
Western Brittany ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองคอมมอนรูม ชั้น 1 คณะ
รัฐศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
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3) งานอบรมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
- จัดอบรมเชิงวิชาการใหแก บุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการนําเสนอและการตีพิมพบทความวิจัยสูระดับ
นานาชาติ" โดย รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล (สถาบันภาษา) และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข (ผูอํานวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง "ICT กับเครื่องมือการ
วิจัย" โดย ดร.วราภรณ ผองสุวรรณ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
กรุงเทพฯ
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- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง "การสืบคนและอางอิง
ขอมูลดานการวิจัย" โดย นางสาวจุฑาทิพย โอสนานนท (สํานักหอสมุด มธ.) และดร.วราภรณ ผองสุวรรณ (ศูนยวิจัย ดิเรก
ชัยนาม คณะรัฐศาสตร) ในวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
กรุงเทพฯ

แผนการดำ�เนินงานในอนาคต
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• ดูการเมืองในหนัง เรื่อง “Frozen”  
ห้อง  common room คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รงั สิต
วันที่ 18 ก.พ. 2558   
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• เสวนาหนัง The Joke
(Milan Kundera)
ห้องโสตทัศนฯ หอสมุดป๋วย
มธ.ศูนย์รังสิต
วันที่ 25 พ.ย. 2557  

• ดูการเมืองในหนัง เรื่อง
“the age of innocence”
ห้อง common room
คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
วันที่ 29 ม.ค. 2558  
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คณะกรรมการนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

นายเพ็ชร สรุปราษฎร์
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวเกวลิน นาพรมขันธ์
รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์

นางสาววรรณวิสาข์ วิโรจน์เฉลิม
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวณัชยา สมจิตต์
กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวณัฏฐ์ภัสสร เลิศธีระกุล
กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวภาสินี สวัสดิ์ตยวงศ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวศุภลักษณ์ วันแอเลาะ
กรรมการฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวปนัดดา เอี่ยมองอาจ
กรรมการฝ่ายกีฬา
คณะรัฐศาสตร์
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คณะกรรมการนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

นางสาวปิยธิดา เพชรรัตน์
กรรมการฝ่ายพัสดุ
คณะรัฐศาสตร์

นายปฏิภาณ ขวัญดี
กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์

นายอธิป ฤทธิธรรม
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
คณะรัฐศาสตร์

นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย์
กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง
คณะรัฐศาสตร์

นายพชร สุดประเสริฐ
กรรมการฝ่าย จัดหาทุน
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวอรสา กู้เกินพงษ์
เหรัญญิก
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ สุภาราญ
เลขานุการ
คณะรัฐศาสตร์
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ก้าวที่ 67

ก้าวเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย
แผนการดำ�เนินงานในอนาคต
1. โครงการวิจัยที่กำ�ลังดำ�เนินการ
1) “ความมั่นคงและพลวัตรเชิงอำ�นาจในประเทศเพื่อนบ้าน: นัยยะที่มีต่อประเทศไทย”

โดย อาจารย์จิตติภัทร พูนขำ� 

2) “The Politics of Thai Education, 1932-2006”

โดย Dr.Michelle Tan

3) ณ ปฐมบทแห่งประชาธิปไตยสยาม “สมาคมการเมือง” ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

โดย อาจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

4) “การศึกษาการออกพันธบัตรท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร: บทเรียนและความเป็นไปได้ในอนาคต”

โดย อาจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

5) “โครงการสำ�รวจความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจแบบทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศอาร์เจนตินา
		 บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คิวบา เม็กซิโก และเปรู”

โดย อาจารย์สิเรมอร อัศวพรหมธาดา
6) “การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย”

โดย อาจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
7) “ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้างอำ�นาจที่เปลี่ยนแปลงไป”

โดย ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
8) “โครงการจัดทำ�แผนที่นำ�ทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล”

โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
9) “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตนาํ้ ท่วมของประเทศไทย: กรณีศกึ ษา
		 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร”

โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
10) “การสำ�รวจตัวแบบการประเมินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย”

โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
11) “นโยบายแรงงานขั้นต่ำ�ประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาว: กรณีศึกษาประเทศไทย”

โดย รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
12) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย นายเจษฎา ณ ระนอง

2. โครงการอื่นๆ ที่กำ�ลังจะดำ�เนินการ
1) โครงการประชุม สัมมนาเพื่อกำ�หนด Research Agenda Setting คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
		 แห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยวิชาการ “โครงการรัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย”
2) โครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ตำ�ราทางรัฐศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้นำ�งานวิจัย มาเขียนเป็นตำ�ราทางรัฐศาสตร์
		 เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
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ก้าวที่ 67

ก้าวเพื่อยกระดับทางกายภาพของคณะรัฐศาสตร์
3) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์: การจัดทำ�สื่อการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมประกวดการเขียน Story board สารคดีกึ่ง
		 อนิเมชั่นในหัวข้อ สิทธิเสรีภาพ พื้นที่สาธารณะ ความเป็นพลเมือง และวัฒนธรรมประชาธิปไตย

กิจกรรมประกวดการเขียน Story board
สารคดีกึ่งอนิเมชั่นในหัวข้อ สิทธิเสรีภาพ พื้นที่สาธารณะ ความเป็นพลเมือง
และวัฒนธรรมประชาธิปไตย

3. แผนงานในอนาคตด้านกายภาพ
คณะรัฐศาสตร์ได้กำ�หนดแผนงานไว้ จำ�นวน 5 โครงการ ดังนี้.-

คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1. โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 4
2. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ประมวลข้อมูล ชั้น 4
3. โครงการปรับปรุงห้อง ร.101
4. โครงการปรับปรุงระบบ video conference ให้สามารถใช้ประชุมได้หลายห้อง

คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำ�ห้องศูนย์ประมวลข้อมูล
2. โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 4 ศูนย์รังสิต
3. โครงการจัดทำ�ป้ายหน้าคณะ ที่ชั้น 1 อาคารคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร (EPA)

เปิดรับสมัคร มกราคม – เมษายน ของทุกปี

สมัครได้ที่ – โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ท่าพระจันทร์
สถานที่ติดต่อ

โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-226-2440, 02-613-2325, 02-316-2343 โทรสาร 02-226-2440
www.polsci.tu.ac.th/epa

www.facebook.com/epapolsctu
Email : epapolsci@gmail.com

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำ�หรับนักบริหาร (MPE)

เปิดรับสมัครมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี

สมัครได้ที่ - โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ท่าพระจันทร์
		
- โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ศูนย์รังสิต
สถานที่ติดต่อ

โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2335, 02-613-2344 โทรสาร 02-226-1028
www.polsci.tu.ac.th/mpe
www.facebook.com/mpetu
Email : polsci.mpe@gmail.com

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR)

เปิดรับสมัครพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สมัครได้ที่ - โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ท่าพระจันทร์
สถานที่ติดต่อ

โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2311, 02-623-5157 โทรสาร 02-623-5323
Email: mir@tu.ac.th, mir.thammasat@gmail.com
Website: http://www.polsci.tu.ac.th/mir
Facebook: https://www.facebook.com/mir.thammasat
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“รัฐศาสตร์สาร”

“รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารทางวิชาการทีเ่ ก่าแก่ และได้รบั การยอมรับ
ในวงการสังคมศาสตร์ประเทศไทย วารสารฉบับนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และทัศนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา รัฐศาสตร์สารได้นำ�เสนองานวิจัย และผลงานเขียนที่ทรงคุณภาพ
จำ�นวนนับไม่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ
อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จิตวิทยา ฯลฯ บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในรัฐศาสตร์สารมักถูกนิยมเอาไปใช้เป็น
เอกสารประกอบการสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงสำ�หรับ
งานวิจัยเชิงลึกทั่วไป ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการ
จัดพิมพ์ และคัดเลือกผลงานที่ทันสมัยมานำ�เสนอผู้อ่าน
ในปัจจุบัน รัฐศาสตร์สารถูกจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับละไม่ต่ำ�กว่า
1,000 เล่ม ตัววารสารได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย ทั้งใน และ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นอกวงวิชาการ ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ
http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132
หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. Email: polsci.tu@gmail.com

“รัฐศาสตร์นิเทศ”

“รัฐศาสตร์นิเทศ” เป็นวารสารวิชาการฉบับใหม่ล่าสุดของทางคณะ
โดยมีเป้าหมายนำ�เสนอผลงานที่เชื่อมโยงมิติทางทฤษฎี และมิติทางปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะใน
หมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวง
วิชาการ ซึ่งมีความจำ�เป็นในทางปฏิบัติที่จะต้องพึ่งพาทัศนะแง่มุมในทางทฤษฎี
การแลกเปลีย่ นระหว่างสองฝ่ายนีจ้ ะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างยัง่ ยืน
ขณะเดียวกัน ก็ยงั ทำ�ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ ห้สอดคล้องกับความเป็น
จริง และความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=145
หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. Email: polsci.tu@gmail.com

ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2613-2348    โทรสาร 0-2226-5651

Youtubehttps://www.youtube.com/user/polscitu
Facebookwww.facebook.com/PR.POLSCI.TU
เวบไซต์ http://www.polsci.tu.ac.th/
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ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18ถนนพหลโยธิน  อำ�เภอคลองหลวง  ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-5306   โทรสาร 0-2696-5302

