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สารนายกสภา

	 ผมขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตรในโอกาสวันสถาปนาคณะครบ	 67	 ป	 ตลอดระยะเวลาที่ 

ผานมา	คณะไดทาํหนาทีส่ถาบนัทางวชิาการอนัเปนทีย่อมรบัและประจกัษชัดในสงัคมไทยและตางประเทศ		 

ที่เปนดังนี้	ก็เปนเพราะทานผูบริหาร		นับตั้งแตทานศาสตราจารยดิเรก	ชัยนาม	และคณบดีที่สืบทอดกันมา		

คณาจารย	 ทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ	 ตลอดจนเจาหนาที่อื่นของคณะที่ไดชวยกันทําหนาท่ี 

ของตนอยางเต็มความสามารถ	ทําใหคณะไดผลิตบัณฑิตของคณะออกไปทํางานที่ยังประโยชนให	ทั้งแกตัว

บัณฑิตเองและสังคมตลอดมา	

		 วนันีค้ณะมไิดมเีพยีงนกัศกึษาปจจบัุน	แตมีศษิยเกาอกีจาํนวนมากและดาํเนนิการสอนจากปรญิญาตรี		

ถึงปริญญาเอก		มีงานวิจัย		มีการใหบริการทางวิชาการที่	ขึ้นชื่อ	ผมเชื่อวาคณะคงไมหยุดงานอยูเพียงเทานี้						

ผมหวังวาคณะจะเปนหลักทางวิชาการรัฐศาสตรที่สําคัญของประเทศตอไป	

 

	 	 	 	 ศาสตราจาจารยพิเศษ	นรนิติ		เศรษฐบุตร	

	 	 	 	 (นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

ศาสตราจาจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เน่ืองในวันสถาปนา
คณะรัฐศาสตร์ครบรอบ ๖๗ ปี

สารอธิการบดี

	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	ซึง่ถอืกาํเนดิสบืเนือ่งจากมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืง	แตเดมิ

มีการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 เพียงหลักสูตรเดียว	 คือ	 หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต	 มิไดแยกการศึกษาเปน 

คณะตางๆ	 แตเมื่อวันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยแยกเปน	 

๔	คณะ	คือ	คณะนิติศาสตร		คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี		คณะรัฐศาสตร		และคณะเศรษฐศาสตร		

ดังนั้นจึงถือกันวา	วันที่	๑๔	มิถุนายน	ของทุกปเปนวันสถาปนาคณะดังกลาว		

	 นับจนถึงปจจุบัน	คณะรัฐศาสตรไดพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องจนครบ	๖๗	ป		ในป	พ.	ศ.	๒๕๕๙	 

ซึ่งนับเปนเรื่องที่	 นาชื่นชมยินดีที่	 ผูบริหาร	คณาจารย	 เจาหนาที่	 และนักศึกษาไดรวมกันดําเนินงานสราง 

ชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัย	 ดังปรากฏในหนังสือรายงานประจําปถึงกิจกรรมที่ผานมาในรอบป	 

พ.ศ.๒๕๕๘	แตละดาน	ทัง้งานวชิาการ	การบรหิารงานคณะทีร่ดุหนาและคณุภาพการศกึษา	โดยยงัสามารถ

รักษาเกียรติภูมิ	ของคณะรัฐศาสตร	ชั้นนําของประเทศไทย	อันเปนสิ่งที่ชาวธรรมศาสตรภาคภูมิใจเสมอมา	

มากไปกวานั้น	ในยามที่สังคมไทยตองการแสงสวางแหงปญญา	บุคลากรของคณะก็ไดแสดงออกถึงมุมมอง

อีกดานหนึ่งที่ทําการวิพากษวิจารณ	 เสนอความคิดเห็นตอสาธารณะเพื่อใหเปนขอมูลประกอบการ 

วินิจฉัยสวนตัว	 อันเปนบทบาทสําคัญในการรับใชสังคมของการเปนมหาวิทยาลัยที่แทจริง	 ซึ่งตองนํา 

ความรูไปสูปวงชนอีกดวย		

	 อยางไรก็ตามในสถานการณของการปฏิรูปประเทศ	 การนําพาคณะใหฝาคลื่นลม	 แรงกดดันตางๆ	 

ในความคาดหวังของประชาชนท่ีมีหลากหลายกลุม	 จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจของทุกฝาย	 

โดยตระหนักถึงเปาหมายเดียวกันในการสรางความสุขสงบของสังคม	ซึ่งผมขอเปนกําลังใจใหกับผูบริหาร	 

อาจารยตลอดจนเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง	นําพาคณะใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ตั้งไว	ทายที่สุด

นี้ผมขออวยพรให 	 คณะรัฐศาสตร 	 เติบโตด วยความยั่งยืนก าวไกลสู ระดับสากล	 ผลิตบัณฑิต

รัฐศาสตรธรรมศาสตร	 ท่ีไมใชเพียงตํารา	 เดินได	 แตตองเขาใจโลก	 เขาใจชีวิต	 เพื่อทําหนาที่	 “บําบัดทุกข	 

บํารุงสุข”	ของประชาชน

 

      

	 	 	 	 (ศาสตราจารย	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย	)	

		 	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารคณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 	 	 	 รัฐ-	ศาสตรเกริกแกว	 เกรียงไกร
	 	 	 ศาสตร	ซึ่งบําบัดทุกขภัย				 ใครรู
	 	 	 ธรรม	ยึดมั่นประจําใจ				 แนแนว	ตลอดกาล
	 	 	 ศาสตร	แหงราชสีหผู-				 อยูคู	ปวงประชา
	 ในวาระครบรอบ		67	ป	แหงการสถาปนาคณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	ซึง่เปนสถาบนัการ
ศึกษาและวิชาการชั้นนําของประเทศ	 ทําหนาท่ีผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถ	 และยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม	จริยธรรมและรับผิดชอบตอสวนรวมและสังคม	
	 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา	 คณะรัฐศาสตรไดพัฒนาและปรับตัวเพื่อใหมีความทันตอยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป	 เชนในปท่ีผานมาคณะรัฐศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคค่ํา	 ซึ่งจากเดิม 
ทาํการเรยีนการสอนนอกเวลาราชการ	ปรบัมาเปนปรญิญาโทภาคปกตซิึง่ทาํการเรยีนการสอนในเวลาราชการ	
ทั้งนี้	 เพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดอยางเต็มที่	 หรือกระท่ังการพยายามเพิ่มอัตรากําลัง	 
ในสายวชิาการโดยคัดเลอืกผูมคีวามรูความสามารถรุนใหม	ใหมจีาํนวนเพยีงพอตอจํานวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ขึน้
รวมถึงไวสําหรับรองรับหลักสูตรที่อาจจะเกิดขึ้นใหมในอนาคต	เปนตน	
	 นอกจากนี้ในรอบหนึ่งปที่ผานมา	คณะรัฐศาสตรยังมีเรื่องที่นายินดีอีกหลายประการ	โดยเฉพาะการที่
ศิษยเกาของคณะรัฐศาสตรสามารถสอบเขารับราชการในกระทรวงตางๆ	 ไดเปนจํานวนมากเชน	 การสอบ
แขงขันเขารับราชการในตําแหนงปลัดอําเภอของกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ศิษยเกาคณะ
รัฐศาสตรของเราก็สามารถทําคะแนนสอบเขาไดสูงสุดของประเทศอีกดวย	หรือแมกระทั่งการสอบเขารับ
ราชการในกระทรวงการตางประเทศ	กรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง	ก็มีศิษยเกาของคณะรัฐศาสตร	
จํานวนไมนอยที่สามารถสอบเขาบรรจุเปนขาราชการได	
	 จากความสําเร็จขางตนที่ผมไดกลาวไปแลวนั้น	 คงจะสําเร็จไปไมไดเลยหากขาดความรวมมือจากทั้ง
คณาจารย	บุคลากร	นักศึกษาและศิษยเกาของคณะรัฐศาสตร		ในการเปนกําลังและแรงใจที่สําคัญ	จนทําให
คณะรฐัศาสตร	ประสบความสําเรจ็ไดจนทกุวนันี	้ผมในนามของผูบริหารคณะรฐัศาสตรตองขอขอบพระคณุ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนดวยใจจริง		และก็หวังวาความรวมมือจากทุกทานจะเปนแรงกําลังที่	สําคัญใน
การขับเคลื่อนความสําเร็จของคณะรัฐศาสตรใหเพิ่มยิ่งๆ	ขึ้นตอไป	
     
                    

	 	 	 	 (รองศาสตราจารย		ดร.ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย)
	 	 	 	 คณบดีคณะรัฐศาสตร		

รองศาสตราจารย์  ดร.ศุภสวัสด์ิ  ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารธรรมศาสตราภิชาน สารคณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 ผมขอแสดงความยินดี	เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	ไดกอตั้งมาครบรอบ	

๖๗	ป	นบัเปนระยะเวลากวาหกทศวรรษทีค่ณะครูอาจารย	ศษิยเกา	คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	

ไดมีสวน	สรางสรรค	และจรรโลงซึ่งสิ่งที่ดีงามมากมายในสังคมไทย

	 สถาบนัการศกึษานบัเปนสถาบนัทีม่บีทบาทสําคญัอยางยิง่ตอการสรางความตระหนกัรู	และภมูปิญญา

ของ	 บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีศักยภาพและความพรอมตอการกาวเขาสูสถานะใหม				

ทามกลาง	ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคมในระดับประเทศ	และระหวางประเทศ			

เนื่องจากศักยภาพ	 ของประชากรจะเปนตัวสะทอนถึงความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกทางหนึ่ง				

ดังนั้น	สังคมไหนก็ตามที่	จัดระบบทางสังคมใหทุกคนไดประสบกับความเปนเลิศสูงสุดของตนเอง	สังคมนั้น

ถอืวาเปนสงัคมทีป่ระสบความ	สาํเรจ็และประเสรฐิ	แตหากสงัคมใดก็ตามทีส่กดักัน้ไมใหศกัยภาพของแตละ

มนุษยในสังคมไปถึงระดับสุดยอด	ของเขาได	สังคมนั้นคือสังคมที่บั่นทอนตนเอง

	 ผมหวังเปนอยางยิ่งวาคณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 จะเปนสถาบันที่ทําหนาที่สงเสริม	

สนับสนุน	 และเปนกลไกสําคัญในการจรรโลงสังคมใหทุกคนไดประสบกับความเปนเลิศสูงสุดของตน	 เพื่อ 

รับใช	สังคมและประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพตอไป

	 	 	 	 ดร.สุรินทร		พิศสุวรรณ

	 	 	 	 ธรรมศาสตราภชิาน		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	 

	 	 	 	 ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ
ธรรมศาสตราภิชาน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๗-๒๕๕๙
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แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารนายกสมาคมรัฐศาสตร์ 

	 เนือ่งในวาระโอกาสครบ	67	ป	การกอตัง้คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	ใน	วนัที	่14	มถินุายน	

2559	 นับเปนความภาคภูมิใจของบรรดาคณาจารย	 บุคลากร	นักศึกษา	 และ	ศิษยเกาของคณะรัฐศาสตร

เปนอยางยิ่ง	ที่สถาบันแหงนี้ไดผลิตบุคลากรที่มีคุณคาใหสังคม	รวมทั้งเปนแหลงศึกษาและสงเสริมเผยแพร	

งานวชิาการทางรฐัศาสตร	จนปรากฏผลเปนทีป่ระจกัษชดัที	่ศิษยเกาทีส่าํเร็จการศึกษาไดออกไปรบัใชสังคม	

จนมีชื่อเสียงและตําแหนงหนาที่สําคัญๆมากมาย

	 ในนามของ	 สมาคมรัฐศาสตร	 แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 ในพระบรมราชูปถัมภ	 ซึ่งถือไดวาเปน

ศูนยรวมหรือตัวแทนของศิษยเกาของสถาบัน	พรอมที่จะสรางสายสัมพันธและมีสวนรวม	ในการสรางความ

เจริญใหกับคณะรัฐศาสตร	ดวยการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ	และการดําเนินการ	อื่นๆหรือสนับสนุนสงเสริม

วัตถุประสงคของคณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหสาเร็จทุกประการ

	 	 	 	 (นายวิเชียร	ชวลิต)	

											 	 	 นายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

	 	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ

นายวิเชียร ชวลิต
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารบัญ
วิสัยทัศน	คานิยม	สมรรถนะหลัก

สารนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารคณบดีคณะรัฐศาสตร

สารจากธรรมศาสตราภิชาน

สารจากนายกสมาคมรัฐศาสตร

โครงสรางการบรหิารงานคณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
โครงสรางองคกร	คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการประจําคณะรัฐศาสตร

ผูบริหารคณะรัฐศาสตร

ผูอํานวยการโครงการตาง	ๆ

บุคากรของคณะในแตละงาน

Hall	of	fame	:	ประกาศเกียรติคุณ	คณะรัฐศาสตร

กิจกรรมสําคัญ

ประวัติคณะรัฐศาสตร		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนปฏิบัติราชการของคณะรัฐศาสตร

งานบริการการศึกษา

การวิจัย

การบริการวิชาการแกสังคม

การบริหารจัดการ

กาวที่	68	กาวเพื่อความเปนเลิศ

ประชาสัมพันธ
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสด์ิ  ชัชวาลย์   

	 คณบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา  กมลเวชช   

	 รองคณบดีฝายวิชาการ
3. อาจารย์ ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ 

	 ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแก้ว 

 รองคณบดีฝายบริหาร
7. Dr.Takashi  Tsukamoto  

 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์

(ภาพจากซ้ายไปขวา)
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ผู้อำานวยการโครงการต่างๆ

อ.ดร.จิรวรรณ  
เดชานิพนธ์ 
ผูอํานวยการ
โครงการบริการสังคม												

รศ ดร.ไตรรัตน์ 
โภคพลากรณ์                
ผูอํานวยการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

อ.สิเรมอร  
อัศวพรหมธาดา
รองผูอํานวยการโครงการ	
หลักสูตรนานาชาติ	

         รศ.ดร.
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
หัวหนาสาขาการเมืองการปกครอง
ประธานท่ีประชุมคณาจารย

ศ.ดร.ชัยวัฒน์  
สถาอานันท์         
ประธานอัตรากําลัง
และพัฒนาบุคลากร																				

รศ. ธเนศ  วงศ์ยานนาวา 
ผูอํานวยการ
โครงการ	MPE																		

ผศ.ดร.มล.
พินิตพันธุ์  บริพัตร
ผูอํานวยการโครงการ
หลักสูตรนานาชาติ												

ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข       
รักษาการหัวหนาสาขา
การระหวางประเทศ													

ผศ.ดร.วสันต์  
เหลืงประภัสร์     
ผูอํานวยการ
โครงการ		EPA

รศ.ดร.โสภารัตน์  
จารุสมบัติ    
หัวหนาสาขาบริหารรัฐกิจ																								



บุคลากรของคณะในแต่ละงาน

งานบริหารและธุรการ 
1. นางอารยา  แสงทอง     
 (หัวหน้างาน) 
2.	นางสาวกรวรรณ		สวัสดี	
3.	นายพรพิบูล		รักธรรม	
4.	นางสาวดารารัตน		เรือนเรือง
5.	นางสาวจิรภา		บัวงาม
6.	นายสรัญญ		วุฒินิธิกร	
7.	นางสาวจุรีพร		กลิ่นขจร
8.	นายภาคภูมิ		ราชแสง

งานนโยบายเเละเเผน 
1. นายชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์  
 (หัวหน้างาน) 
2.	นายณัฐภูมิ		คลายคลึง
3.	นางสาวศศิภา		ศรีแตรวงษ

งานคลังเเละพัสดุ
1. นางสาวจุฑาทิพย์  จาตุรนตกุล  
 (หัวหน้างาน)
2.	นางหทัยชนก		พงษเถื่อน	 
3.	นางสาวพรชนิตว		ทองแจม
4.	นางสาวสายฝน	อําพันศรี	
5.	นางสุวรรณา		จงขะวะดี

งานบริการการศึกษา
1. นางสาวธนัตถ์นันท์  
 แก้วบริสุทธิ์ (หัวหน้างาน) 
2.	นางสาวสุพรรณี		อินทรทอง	
3.	นางสาวสุพร		มุขพิมพพันธ
4.	นางเนตรชนก		ดีทน

5.	นางอุทัย		กลําชาง
6.	นางรัชตพร		ตุนไธสง
7.	นางศิริทัศน		ตุมธรรมรงค	
8.	นางสาววชิรญาณ		อยูเปรม		
9.	นางสาวสุพรรษา		ศรีไพฑูรย
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บุคลากรของคณะในแต่ละงาน

งานบริการวิชาการ
1.	นายชานนท		จันทรหอมกุล	
2.	นางสุนันทา		จีนแจง
3.	นายสราวุธ		ทับทอง

โครงการ MPE 
1.	นางสาวฉัตรสุวรรณ		สังขเงิน
2.	นางสาวนงพงา		สุยะ
3.	นายฐาประนิต			นอยดี
4.	นางสาวณัฐชา			โพธิ์จันทร	

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
1. ดร.วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ  
 (หัวหน้างาน) 
2.	นางสาวจุฑาภรณ		ราไม
3.	นางสาวจิราวรรณ		สวยเกษร	
4.	นางสาวพิมพชนก		ศรีรัง
5.	นางสาวอรนิชา		โพธิ์รัง
6.	นายกุลชาติ		ทักษไพบูลย	
7.	นายเจษฎา		ณ	ระนอง	
8.	นายกิตติพจน			แซเตีย

โครงการ EPA 
1.	นางสาวบุษกร		พิมพา	
2.	 นางสาวพวงเพชร		ติรวัฒนานนท	
3.	นางสาวธนชล		อุดมลาภ

โครงการ
บริการสังคม 
1.	นางรัชนี		นอยเปย	
2.	นางสาวนิฐิชา		ทองขํา
3.	นางสาวธัญญาวัลย		
	 ธีรวรทรัพย	
4.	นายนิกร		จูงใจ
5.	นางสาวมยุรี		
	 เจริญธรรมวัฒน

2
1 3
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     โครงการ MIR 
1.	นางสาวขนิษฐา		เมืองครอง	
2.	นางสาวกาญจนา		ขําหุน

บุคลากรของคณะในแต่ละงาน

พนักงานสถานท่ี รังสิต
1.	นายสมชาติ		ศรีคราม	
2.	นางสาวสุปราณี		สังขกลัด
3.	นางสาวจันทรา		พงษศาสตร	
4.	นางยุพาพรรณ		เผาพันธุ	
5.	นายประสิทธิ์		ฤทธิ์ดี

พนักงานสถานท่ี ท่าพระจันทร์ 
1.	นางเตือนใจ		กองขุนจันทร	
2.	นางกาญจนา		วินัยกุล	
3.	นางกาญจนา		นอยเปย		
4.	นายโชติศักดิ์			กลํ่าชาง

พนักงานขับรถ
1.	นายเสนอ		บัวสําโรง	
2.	นายธานินทร		อุบลนุช		

โครงการ BMIR 
1.	นางสาวณัฏฐนิช		ศิริสัมพันธ
2.	นางสาวพรอมภัทร		สาโรช
3.	นายกันตภณ		สุขแกว	
4.	นายอุกฤษณ		มากมี

รายงานประจำาปี 2558
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(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อ
เสริมสร้างการอภิบาลระบบยา” (The Synthesis of 
Policy recommendations for promoting Good 
Pharmaceutical Governance) 
โดย ๑. รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย 
 ๒.  ศาสตราจารย์ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา  ติระสังขะ  
 ๕. นายนรา  แป้นประหยัด 
 ๖. นางสาวอัญชลี  ห่วงทอง 
 ๗. นายเอกวีร์  มีสุข

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
ประจำาปี ๒๕๕๘ 

คณ
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Hall of Fame
ประกาศเกียรติคุณ  คณะรัฐศาสตร์

อาจารย์ที่ได้ตำาแหน่งทางวิชาการ

อ.ดร.
อรรถสิทธ์ิ  พานแก้ว  
ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อาจารย์ 
จิตติภัทร  พูนขำา
ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อ.ดร.มล.
พินิตพันธ์ุ  บริพัตร  
ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อาจารย์ ดร.
จันจิรา  สมบัติพูนศิริ
ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”



นายกรกฤต จานตา  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
คณะรัฐสาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผูไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	
ระดับอุดมศึกษา	ในการแขงขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฏครั้งที่	12	(นานาชาติ)	
ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	 
จากผูเขาแขงขัน	4,000	คน

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิชาการ
เนื่องในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ	ครั้งที่	15	
วันที่	6	พฤศจิกายน	2558		จัดโดย	คณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตร		มหาวิทยาลัยบูรพา
รายชื่อตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. นายนพณัฐ  แก้วเกตุ 
	 นักศึกษาชั้นปที่	2		สาขาการเมืองการปกครอง
2. นายธนพร  อันโนนฐาน 
	 นักศึกษาชั้นปที่	2		สาขาการเมืองการปกครอง
3. นายธรรมปพน  ดาราเย็น    
	 นักศึกษาชั้นปที่	2	สาขาบริหารรัฐกิจ

รายงานประจำาปี 2558
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ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร 

คณะรัฐศาสตร์ สายสนับสนุน ดีเด่น ประจำาปี 2558 

นายเจษฎา  ณ ระนอง    
ขาราชการ	
สายสนับสนุนดีเดน

นายกิตติพจน์  แซ่เตีย

พนักงานมหาวิทยาลัย	
สายสนับสนุนดีเดน

นางสาวขนิษฐา  

เมืองครอง

พนักงานเงินรายได	
สายสนับสนุนดีเดน

นางกาญจนา   

น้อยเปีย

ลูกจางประจําดีเดน



งานสิงห์คืนถำ้า 2558 รวมผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 12 ธันวาคม 

2558 สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านการปกครอง 

  นายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
  นายวิเชียร จันทรโณทัย		 ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา	
ด้านการปกครองท้องถิ่น 

  นางลักษณา โรจน์ธำารงค์		 ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร	
ด้านการบริหาร 

  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข		 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ	
  นายสมชาย พูลสวัสดิ์		 อธิบดีกรมสรรพสามิต	
ด้านการต่างประเทศ 

  นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล		 เอกอัคราชทูต	สหพันธสาธารณรัฐบราซิล	
  นายพิษณุ สุวรรณชฎ		 เอกอัคราชทูตแหงสหภาพเมียรมา	
ด้านความมั่นคง 

  นางกนกทิพย์ รชตะนันท์  ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคงประจําสํานักนายกรัฐมนตรี	
  พลโทถกลเกียรติ นวลยง		 ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา	
ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 

  นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ		 ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนประกันสังคม	
  นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร	รองกรรมการผูจัดการ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑอาหาร	จํากัด	(มหาชน)	
ด้านประชาสังคม 

  นายพยงฐ์ ศรีทอง		 ผูกอตั้งโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษพันธุพืช	
ด้านพัฒนาชุมชน 

  นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ  รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระทุมเเบน
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สัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เรื่อง	“แนวทางการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา”	
11-	12	ก.ค.	2558		โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช	รีสอรท	ระยอง

ปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์ 
3	สิงหาคม	2558	อาคาร	บร.1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	ศูนยรังสิต

กิจกรรมสำาคัญ

รายงานประจำาปี 2558
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พิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	ไดจัดกิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา	2558	
โดยมี	อธิการบดี	ศ.ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย	เปนประธานในพิธี	
ณ	อาคารยิมเนเซียม	5	และ	6		มธ.	ศูนยรังสิต

งาน “TU Open House 2015”
งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาตอ	“TU	Open	House	2015”
ในวันที่	4	-	5	พ.ย.	2558		เวลา	09.00	-	16.00	น.	ณ	ศูนยประชุมธรรมศาสตร	(ยิม	1)	มธ.ศูนยรังสิต

คณ
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BIG cleaning day 2015
วันที่	14	พ.ย.	2558		09.00	-	14.00	น.
common	ชั้น	1	คณะรัฐศาสตร	ศูนยรังสิต

โครงการสิงห์แดงสัญจร (ภาคใต้)
วันที่	6	–	8	พ.ย.	2558	ณ	โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

กิจกรรมสำาคัญ

รายงานประจำาปี 2558
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เสวนาประสาสิงห์ DONUT PARTY
โครงการเสวนาประสาสิงห	:	ปารตี้โดนัท	ผูบริหารพบนักศึกษา	วันที่	14	ต.ค.	2558

งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ประจำาปีการศึกษา 2557
วันที่	1	พ.ย.	2558	หอง	103		คณะรัฐศาสตร	ทาพระจันทร



โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำาปีการศึกษา 2558  
หัวขอ	“เมื่อความรุนแรงเปลี่ยนแปลง	ความกลัวจึงเปลี่ยนไป	:		Era	fo	Terror			
4-5	พ.ย.	2559

กิจกรรมสำาคัญ

โครงการการบริหารจัดการ การเมืองท้องถิ่นในบริบท AEC 
หัวขอเรื่อง	รูจักอาเซียนรูจักไทย	วันที่	24	พ.ย.	2558	เวลา	8.30-12.00	น.	ณ	โรงเรียนเทศบาลทาโขลง	
1	เทศบาลทาโขลง	จังหวัดปทุม	วิชา	ร	370	ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย	

รายงานประจำาปี 2558
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ประวัติคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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	 ประวตัคิวามเปนมาอาจกลาวไดวา	การเรยีนการสอนวชิา	“รฐัศาสตร”	นบัเปนสิง่ตองหามในชวงกอน

ป	 พ.ศ.2475	 ทั้งนี้เนื่องมาจากเน้ือหาของวิชารัฐศาสตรในชวงสมัยนั้น	 ไมวาจะมีการเรียนหรือสอนกันใน

แบบใดกย็อมม	ี“เนือ้หาของวชิา”	ทีข่ดัแยงและเปนปฏปิกษตอการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย

โดยตรง	 ตัวอยางเชน	 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ	 วิชาพรรคการเมืองการเลือกต้ัง	 วิชาแนวคิดและทฤษฎี

ประชาธปิไตย	การปฏิวตัใินประเทศฝรัง่เศส		วชิาเศรษฐศาสตรการเมือง	วชิาเศรษฐศาสตรการคลัง		วชิาการ

เทศบาล	เปนตน	ลวนมเีนือ้หาทีไ่มสอดรบักบันโยบายการปกครองประเทศในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย

ทั้งสิ้น	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป	 พ.ศ.2475	 และเหตุการณสืบเน่ืองอันสงผลใหมีการจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้นในป	พ.ศ.	2477	นับเปนจุดเริ่มตนอยางเปนรูปธรรมของการ

จดัการเรียนการสอนวชิารัฐศาสตรในประเทศไทย	กลาวคอืในสมยัแรกเริม่นัน้	การเรยีนการสอนวชิารฐัศาสตร

ไดแทรกปะปนอยูกับเนื้อหาของหลักสูตรวิชา	 “ธรรมศาสตรบัณฑิต”	 (ธ.บ.)	 ในระดับช้ันปริญญาตรี 

ในขณะทีใ่นระดบัชัน้ปริญญาโทและระดบัชัน้ปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงได

แยกหลักสูตรออกเปน	3	ทางอยางชัดเจน	ไดแก	รัฐศาสตร	นิติศาสตร	และเศรษฐศาสตร

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อหน่วยงาน	 :	 คณะรัฐศาสตร		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่ตั้ง  : คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

		 	 	 เลขที่	2	ถนนพระจันทร	แขวงพระบรมมหาราชวัง

		 	 	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

		 	 	 เลขที่	99	หมู	18	ถนนพหลโยธิน		ตําบลคลองหนึ่ง

		 	 	 อําเภอคลองหลวง		จังหวัดปทุมธานี	12121
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	 ตอมาในชวงป	พ.ศ.	2492-2491	ภายหลงัจากเกดิความผนัผวนทางการเมอืงอยางรนุแรงภายหลงัการ

รัฐประหารวันที่	 8	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2490	 เปนตนมา	 รวมทั้งการที่สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวาง

ประเทศไดเปลีย่นแปลงไปเชน	เกดิมปีระเทศมหาอาํนาจใหมคอืประเทศสหรฐัอเมรกิาขึน้มบีทบาทนาํแทน

ประเทศอังกฤษ	ฯลฯ	การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศเชนนี้	กลาวไดวามีผล 

กระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง	 โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งทางดานของกระทรวงมหาดไทยและขาราชการประจําสายหนึ่ง	ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

วาการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตร	ธ.บ.	นั้นมีความ	“ไมเพียงพอ”	ที่จะผลิต

บณัฑติไดตรงกบัหนาทีก่ารงานของกระทรวงตาง	ๆ 		อกีทัง้ธรรมศาสตรบณัฑติจดัการเรยีนการสอนในแบบ

ตลาดวิชา	นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกตางกันมาก	นักศึกษาจํานวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะ

มีบทบาททางสังคมและการเมืองแทนท่ีจะมุงประกอบอาชีพขาราชการเพียงอยางเดียว	 รวมทั้งการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเองไมไดมีการฝึกฝนและอบรมอยางเพียงพอที่จะ

ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภทเชนอาชีพทนายความเปนตน

	 แนวความคดิดงักลาวขางตน		ประกอบกบัการทีม่สีภาวะแวดลอมทางการเมอืงทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปไดผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรขึ้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกอนป	 

พ.ศ.2491	 (รวมทั้งมีการรื้อฟื้นเนติบัณฑิตยสภาขึ้นทําหนาที่เปนองคกรฝึกฝน	 วิชาชีพในอีกวาระหน่ึง 

นับตั้งแตป	 พ.ศ.2491)	 ในขณะท่ีทางดานฝายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเอง 

ก็คงจะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาววาเปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได	 กรรมการ	

มหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงในสมยันัน้	ซ่ึงมี	พลเอกมงักร	พรหมโยธ	ีเปนนายกคณะกรรมการ	

ศาสตราจารย	ดร.เดอืน	บนุนาค	เปนกรรมการ	ศาสตราจารยดิเรก		ชยันาม		เปนกรรมการ		และศาสตราจารย

วจิติร	ลลุติานนท	ดาํรงตาํแหนงเลขาธกิาร	เปนตน	จงึไดลงมตใิหตรา	“ขอบงัคบัเพิม่เตมิวาดวยการแบงแยก

การศึกษาเปน	4		คณะ	และกําหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล	พ.ศ.2492”	ขึ้น		ขอบังคับดังกลาวมีผล

โดยตรงตอระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง	 กลาวคือ	 ไดมีการจัดตั้ง 

คณะรัฐศาสตร	 คณะเศรษฐศาสตร	 คณะนิติศาสตร	 และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี	 	 ขึ้นพรอมกัน

เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2492	(แมนวาทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี	จะมีประวัติความเปนมา 

ที่แตกตางออกไปอยูบางก็ตาม)		 	 	 	 	

	 กลาวเฉพาะคณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง	 ซึ่งแมนวาจะมีการกอตั้งขึ้น

ภายหลังคณะรัฐศาสตร	 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 หน่ึงปก็ตาม	 แตในทางปฏิบัติแลวคณะรัฐศาสตร	 

แหงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง	 สามารถดําเนินการรางหลักสูตร	 จัดตั้งคณะผูบริหาร	 

รับสมัครนักศึกษา	 และการจัดการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว	 ทั้งนี้ดวยความสามารถของคณบด ี

คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรคนแรก	(ชือ่มหาวทิยาลัยเปล่ียนแปลงไปในป	พ.ศ.2495	หรอื	 

3	 	 ป	 ภายหลังจากการกอตั้งคณะรัฐศาสตรเปนที่เรียบรอยแลว)	 คือ	 ศาสตราจารย	 ดิเรก	 

ชัยนาม	 และกรรมการรางหลักสูตร	 คนอื่น	 ๆ	 ศาสตราจารยเสริม	 วินิจฉัยกุล			

ศาสตราจารย	 ทวี	 แรงขํา	 พระองคเจาเปรมบุรฉัตร	 หมอมเจาลักษณเลิศ		 

ชยางกูร	ศาสตราจารย	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ	และดร.ยวด	เลิศฤทธิ์	
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โดยในสมยัแรกเริม่ของคณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรนัน้	คณบดแีละคณะกรรมการรางหลกัสตูร

ของคณะรัฐศาสตร	 ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนจํานวนหลาย

ประเทศ	รวมทั้งไดรับความชวยเหลือในทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญของมูลนิธิ	Fulbright	ซึ่งเดินทางเขามา

ประเทศไทยในชวงสมัยนั้นดวย	 ในสวนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	นบัไดวามกีารปรบัปรงุและเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมยั	ตวัอยางเชน	ในป	พ.ศ.

2496	 ไดมีการเปิดแผนกประจํากินนอนข้ึน	 ซึ่งนักศึกษาของคณะรัฐศาสตรที่อยูประจําจะไดรับการศึกษา	

ทัง้ทางวชิาการ	และมกีารอบรมระเบยีบวนิยัเปนอยางด	ีตอมาในป	พ.ศ.2498	เมือ่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

รบัความชวยเหลอืในทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรฐัอเมรกิา	กม็กีารเปิดแผนกวชิารฐัประศาสนศาสตร

ในระดับชั้นปริญญาโท	โดยทําการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย		เปนตน

	 ในป	พ.ศ.	2502	คณะรัฐศาสตร	ไดมีมติใหจัดตั้งแผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นเปนครั้งแรก	

(หลงัจากท่ีมกีารเรียนการสอนในระดบัช้ันปรญิญาโทมาเปนเวลาชานาน)	รวมทัง้ไดมกีารจดัตัง้แผนกบรหิาร

รฐักจิ	และแผนกรฐัศาสตรศึกษาในระดบัช้ันปรญิญาตรเีพ่ิมเติมขึน้อกีสองแผนกในชวงตนทศวรรษที	่	2510  

สรุปไดวา	 เมื่อถึงชวงตนทศวรรษที่	 2520	 คณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปิดการเรียน 

การสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทข้ึนรวม	 4	 แผนก	 ไดแก	 การปกครอง	 บริหารรัฐกิจ	 ความ

สัมพันธระหวางประเทศ	 (หรือแผนกการทูตเดิม)	 และปรัชญาการเมืองกอนท่ีจะยุบรวมลงเหลือเพียง	 

3		แผนก		ไดแก		การเมืองการปกครอง		บริหารรัฐกิจ		และความสัมพันธระหวางประเทศ		ในสมัยปจจุบัน

	 นอกจากนี	้นบัตัง้แตทศวรรษที	่2530	เปนตนมา	คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรยงัไดตระหนกั

ถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม	 และระบบการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศวาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยางมากในอีกวาระหนึ่งโดยเรียกกันอยางกวางขวางวาเปนยุคสมัย	 

“โลกาภวิตัน”	คณะรฐัศาสตรจงึไดมกีารเปิดการเรยีนการสอนหลกัสูตรพเิศษในระดบัชัน้ปรญิญาโทขึน้รวม	

3	แผนก	ไดแก	หลักสูตรปริญญาโทสําหรับผูบริหาร	สาขาบริหารรัฐกิจ	(EPA)	ซึ่งดําเนินการเรียนการสอน

ที่กรุงเทพมหานคร	หลักสูตรปริญญาโท	สาขาการปกครอง		สําหรับผูบริหาร	(MPE)	ซึ่งดําเนินการเรียนการ

สอนที่จังหวัดลําปาง	(ปจจุบันจัดการเรียนการสอนที่คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	ศูนยรังสิต)	

และหลกัสตูรปรญิญาโท	สาขาความสมัพนัธระหวางประเทศ	(MIR)	ซึง่จดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ	

ทั้งหลักสูตร	ดําเนินการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร	 	 	

	 ในดานการพัฒนาหลกัสตูรใหมคีวามทนัสมัยกาวทันความเปลีย่นแปลงของโลกยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ	

และเพื่อใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา	 คณะรัฐศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีใน	 ป	 พ.ศ.2556	 และปริญญาโท	 ปริญญาเอก	พ.ศ.2554	 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท 

ภาคภาษาองักฤษ	สาขาความสมัพนัธระหวางประเทศ	(MIR)	และไดปรบัปรงุอกีครัง้ในป	พ.ศ.2555	โครงการ

ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจสําหรับนักบริหาร	 เปนหลักสูตรโครงการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับ 

นักบริหาร	โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการปกครองสําหรับนักบริหาร	ในป	พ.ศ.2546	และหลักสูตร

นีไ้ดปรบัปรงุหลกัสตูรอกีครัง้ในป	พ.ศ.2552	เปนโครงการปริญญาโทสาขาวชิาการเมอืงการปกครองสําหรบั

นักบริหาร	 นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ	 ได	 

คณะรฐัศาสตรไดตระหนกัถงึการเผยแพรความรูในสาขาวชิาใหมๆ 	และการจดัหลักสูตรนานาชาตทิัง้ในระดบั
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ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และระดับปริญญาเอก	เพื่อใหคณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในระดับ

สากล	 ดังนั้นในป	 พ.ศ.2548	 คณะรัฐศาสตรจึงไดจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ	 และ

ปรับปรุงหลักสูตรอีกในป	 พ.ศ.2555	 และไดขยายขีดความสามารถการศึกษาในระดับนานาชาติ	 กลาวคือ	

Waseda	University	ประเทศญปีุน	ไดจดัทําโครงการ	Campus	Asia-EAUI	(The	“East	Asian	University	

Institute	for	Asian	Regional	Integration”)	ซึ่งเปนความรวมมือของหามหาวิทยาลัย	อันประกอบดวย	

Korea	University	(เกาหลีใต)	Nanyang	Technological	University	(สิงคโปร)	Peking	University	(จีน)	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	(ไทย)	และ	Waseda	University	(ญี่ปุน)	โดยมีวัตถุประสงคหลัก	คือการจัดตั้ง

สถาบนัทีเ่ปนการบรูณาการการศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาดานสงัคมศาสตรระดบัภมูภิาคของเอเชยีภายใน

ป	 2563	 เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในระดับสูง	 ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก	ในชวงหาปแรก	โครงการฯ	ไดรับทุนสนับสนุนจาก	MEXT	ประเทศญี่ปุน	โดย

ไดมีการดําเนินการไปแลวในสวนของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 การจัดทําโครงการ	Winter/Summer	

School	และการทาํวจิยัรวมกนั	รวมทัง้อยูระหวางการหารอืเพือ่จดัทาํ	Joint	Degree	Certificate/Program	

ดวย	 	 สําหรับปการศึกษา	 2552	 คณะรัฐศาสตรไดสรางประวัติศาสตรหนาใหมที่สําคัญตามนโยบายอีก

ประการหนึง่ทีจ่ะใหเกดิการขบัเคลือ่นคณะรฐัศาสตรไปเปนสถาบนัทีเ่ปนเลศิทางวชิาการทีจ่ะมุงสูความเปน

สากลไดอีกชองทางหนึ่งโดยการเปิดหลักสูตรระดับควบปริญญาตรีและปริญญาโท	 ใชเวลาศึกษา	5	ป	คือ

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ	ภาค

ภาษาอังกฤษ	 (BMIR)	 โดยเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่	 1	 ปการศึกษา	 2552	 เปนตนมา	 

ในสวนของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไดดําเนินการทําสัญญา	 และขยายสัญญากับมหาวิทยาลัยในตาง

ประเทศดานความรวมมอืระหวางประเทศ	อาท	ิการดาํเนนิการทีจ่ะใหมกีารทาํสญัญาแลกเปลีย่นนกัศกึษา	

และคณาจารยกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนคูสัญญาในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด	 เยอรมันรวมทั้งญี่ปุนและจีน	 รวมถึง

การทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุม

อาเซียนเพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดเกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน
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แผนปฏิบัติราชการของคณะรัฐศาสตร์  
ราย 5 ปี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

1.	 ปลูกฝงและสงเสริมประชาธิปไตย	

คุณธรรม	จริยธรรม	และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม	ใหแกประชาชน

2.	 สรางงานวิจัยที่พัฒนาองคความรู 

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกสังคม

3.	 จัดการศึกษาทางดานรัฐศาสตรใหมี

มาตรฐานสากล

4.	 ใหบริการวิชาการโดยนําความรู

	 ความเชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตรไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู

ตลอดชีวิตของประชาชน

5.	 บริหารจัดการคณะอยางมีประสิทธิภาพ

และมุงเนนธรรมาภิบาลควบคูกับงานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง

•	 บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่อง

ประชาธิปไตย	คุณธรรม	จริยธรรม	การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม	และพัฒนาสังคมรวมกับภาค

ประชาชน

•		 มีงานวิจัยทั้งงานวิจัยที่พัฒนาองคความรูและ

	 งานวิจัยที่ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกสังคม

•		 มีการสรางและพัฒนาเครือขายนักวิจัยผาน

	 การพัฒนา	“เครือขายคลังสมอง”

•		 บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

	 มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล

•		 สังคมไดรับความรูและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

สอดคลองกับความตองการ

•		 คณะรัฐศาสตรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

และโปรงใส
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1. หลักสูตร
	 คณะรัฐศาสตร	มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ	

รวมทั้งสิ้นรวม	 8	 หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตรปริญญาตรี	 (ภาคปกติ),	 ปริญญาตรีควบปริญญาโท	 (BMIR),	 

ปริญญาโท	 (ภาคปกติ),	 ปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร	 (MPE),	 ปริญญาโท

สาขาการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับนักบริหาร	(EPA),	ปริญญาโทสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ

ภาคภาษาอังกฤษ	(MIR)	และปริญญาเอก	โดยแตละหลักสูตรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก	5	ป	

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 2.1 จำานวนนักศึกษาทั้งหมดและจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

	 ปการศึกษา	 2558	 คณะรัฐศาสตรมีจํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร	 ทุกช้ันปจํานวนท้ังส้ิน	 1,814	 คน	 

เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	จํานวน	1,332	คน	คิดเปนรอยละ	73.43	นักศึกษาระดับปริญญาโท	จํานวน	

472	 คน	 คิดเปนรอยละ	 26.02	 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 จํานวน	 10	 คน	 คิดเปนรอยละ	 0.55  

โดยจําแนกเปนรายหลักสูตรไดดังนี้

ปริญญาตรี	 BMIR	 269	 คน	
(14.82%)

ปริญญาตรี	(ภาคปกติ)	
1,063	คน	(58.60%)

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)	
169	คน	(9.31%)

ปริญญาโท	EPA	
137	คน	(7.55%)

ปริญญาโท	MPE	
75	คน	(4.13%)

ปริญญาโท	MIR	
69	คน	(3.80%)

ปริญญาโท	(BMIR)	
22	คน	(1.21%)

ปริญญาเอก	
10	คน	(0.55%)

งานบริการการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนภูมิแสดงจำานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จากระบบฐานข้อมูลหลักของสำานักงานทะเบียนนักศึกษา
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 2.2 การจัดการเรียนการสอน  

	 มีจํานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา		2558		ในระดับตาง	ๆ	ดังนี้

	 คณะรฐัศาสตรมผีูสําเรจ็การศกึษาในปการศกึษา	2557	จาํนวนทัง้สิน้		493		คน		เปนผูสําเรจ็การศกึษา

ในระดบัปรญิญาตร	ี	จาํนวน		370		คน		คดิเปนรอยละ	75.05		ผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาโท		จาํนวน		

121	คน		คิดเปนรอยละ		24.54		และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก	จํานวน		2	คน	คิดเปนรอยละ		

0.41	โดยจําแนกเปนรายหลักสูตรไดดังนี้

ปริญญาโท	MIR	
15	คน	(3.04%) ปริญญาเอก	

2	คน	(0.40%)ปริญญาโท	EPA	
40	คน	(8.11%)

ปริญญาโท	MPE	
39	คน	(7.91%)

ปริญญาตรี	BMIR	
73	คน	(14.80%)

ปริญญาตรี	(ภาคปกติ)	
297	คน	(60.24%)

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)	
27	คน	(5.47%)

แผนภูมิแสดงจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จากระบบฐานข้อมูลหลักของสำานักงานทะเบียนนักศึกษา

 ระดับการศึกษา ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาคฤดูร้อน หมายเหตุ

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)

ปริญญาตรี	(BMIR)

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)

ปริญญาโท	EPA

ปริญญาโท	MPE

ปริญญาโท	MIR

ปริญญาโท	(BMIR)

ปริญญาเอก

  รวม

52	วิชา

29	วิชา

9	วิชา

6	วิชา

6	วิชา

5	วิชา

3	วิชา

5	วิชา

115 วิชา

54	วิชา															

35	วิชา

11	วิชา

8	วิชา

4	วิชา

5	วิชา

5	วิชา

5	วิชา

127 วิชา

3	วิชา

3	วิชา

-

-

2	วิชา

4	วิชา

1	วิชา

-

13 วิชา

ไมนับวิชา	TU005,006

ไมนับวิชา	TU005,006

ไมนับวิชา	TU005,006
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3. การฝึกภาคปฏิบัติระดับปริญญาตรี
	 ในปการศึกษา	 2558	 คณะรัฐศาสตรไดจัดใหนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูรอน	 ทั้งหลักสูตรปริญญาตร	ี 

(ภาษาไทย)	 สามสาขาวิชา	 คือ	 สาขาการเมืองการปกครอง	 สาขาบริหารรัฐกิจ	 สาขาการระหวางประเทศ		

รวมจํานวน	 210	 คน	 และปริญญาตรีสาขาการเมืองและการระหวางประเทศ	 (BMIR)	 จํานวน	 73	 คน	 

โดยเปนการฝึกงานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ		ดังนี้

หลักสูตร
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวง

ผลกำาไร
ภาครัฐ

ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ

ปริญญาตรีภาคปกติ	 29 10 0 23

ปริญญาตรีภาคพิเศษ	 10 4 3 22

			(BMIR)
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4.  การดูงานประกอบวิชาและการจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม
 4.1 การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 

 ปริญญาตรี  (ภาษาไทย)

 -  ภาคเรียนที่ 2558/1	มีการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอนเพิ่มการเรียนรูจากประสบการณจริงให

กับนักศึกษา	โดยการพานักศึกษาไปดูงานประจําวิชา	ประจําภาค	2558/1	จํานวน	9	วิชา	ดังนี้

ลำาดับ
ที่

วิชา อาจารย์ประจำาวิชา สถานที่ วัน / เวลา

1

 

2

 

3

 

4

5

6

 

7

 

8

 

9

PO.397

 

PO	221

 

PO	397

 

PO	480

PO	394

PO	350

PO	369

PO	375

 

PO	251

 

PO	386

รศ.ดร.ศิริพร	วัชชวัลคุ

 

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์	พานแกว

 

รศ.ดร.ศิริพร	วัชชวัลคุ

 

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ		

บริพัตร

ผศ.ดร.จันจิรา	สมบัติพูนศิริ

ผศ.ดร.อรทัย	ก๊กผล

 

อ.สิเรมอร	อัศวพรหมธาดา

 

อ.ดร.จิรวรรณ	เดชานิพนธ

 

อ.ปองขวัญ	สวัสดิภักดิ์

กรมทรัพยากรนํ้า	กรุงเทพฯ

จํานวนนักศึกษา	11	คน

สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร

จํานวนนักศึกษา	75	คน

สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการลุมนํ้ากก

และโขงภาคเหนือ	

จังหวัดเชียงราย

กระทรวงการตางประเทศ	

ถนนศรีอยุธยา

จํานวนนักศึกษา	16	คน

องคการสหประชาชาติ	(UN)	

จํานวนนักศึกษา	14	คน

เทศบาลตําบลหนองฉาง	

จังหวัดอุทัยธานี

จํานวนนักศึกษา	54	คน

กรมสงเสริมการสงออกชิลี	

กรุงเทพฯ

จํานวนนักศึกษา	9	คน

องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ

จํานวนนักศึกษา	68	คน

สถานทูตสหรัฐอเมริกา	

ถนนวิทยุ	กทม.

จํานวนนักศึกษา	10	คน

13	พฤศจิกายน	2558

 

12	พฤศจิกายน	2558

 

7-9	พฤศจิกายน	2558

 

20	พฤศจิกายน	2558

20	พฤศจิกายน	2558

21-22	พฤศจิกายน	2558

26	พฤศจิกายน	2558

 

28	พฤศจิกายน	2558

 

3	ธันวาคม	2558
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 - ภาคเรียนที่  2558/2 มีการจัดศึกษาและดูงานประจำาวิชา ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการ  

 วิชา ร.363  การบริหารการคลังทองถิ่น		สอนโดย	อ.ดร.ศิกานต		อิสสระชัยยศ		ดูงาน	ณ	เทศบาล

นครปากเกร็ด

ลำาดับ
ที่

วิชา อาจารย์ประจำาวิชา สถานที่ วัน / เวลา

1

 

2

 

3

 4

PO.377

 

PO	404

 

PO	342

PO	363

อ.สิเรมอร	อัศวพรหมธาดา

 

ศ.ดร.ชัยวัฒน	สถาอานันท

 

ศ.ดร.อัมพร	ธํารงลักษณ

อ.ดร.ศิกานต	อิสสระชัยยศ

องคการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก

จํานวนนักศึกษา	14	คน

ชุมชนมัสยิดฮารูณ	

เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

จํานวนนักศึกษา	40	คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

วิทยาเขตบางเขน

เทศบาลนครปากเกร็ด	

จังหวัดนนทบุรี

จํานวนนักศึกษา	60	คน

3	มีนาคม	2559

 

19	มีนาคม	2559

 

18	มีนาคม	2559

22	มีนาคม	2559

 วิชา ร.221  พรรคการเมือง	กลุมผลประโยชน	และการเลือกตั้ง	สอนโดย	ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์		

พานแกว	ดูงาน	ณ	สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร	วันที่		12		พฤศจิกายน		2558 
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     ปริญญาตรี  (BMIR)
 ภายในประเทศ

 1/2558

 2/2558

 ต่างประเทศ

 1/2558

	 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการระหวางประเทศในเสนทาง	 ฮานอย	 เวียดนาม	 สําหรับนักศึกษา 

ชั้นปที่	4	โดยจัดขึ้นวันที่	16-13	กันยายน	2558	เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณ	พัฒนา 

วิสัยทัศน	และมีประสบการณจริง	ในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศไทย	–	เวียดนาม

ลำาดับ
ที่

ลำาดับ
ที่

วิชา

วิชา

อาจารย์ประจำาวิชา

อาจารย์ประจำาวิชา

สถานที่

สถานที่

วัน / เวลา

วัน / เวลา

1

 2

3

 4

1

PI389

PI389

PI387

PO387

PI346

Dr.	Takashi	Tsukamoto

Dr.	Takashi	Tsukamoto

Mr.	Rick	Levinthal

Dr.	Lasse	Schuldt

ผศ.ดร.	วจิติรบษุบา		มารมย

UNICEP

Oxfam	International

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ	

เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ

EU	Delegation	to	

Thailand	ถนนวิทยุ	

กรุงเทพฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง	

พระราม	9	กรุงเทพฯ

11	พฤศจิกายน	2558

9	พฤศจิกายน	2558

7	พฤศจิกายน	2558

28	ตุลาคม	2558

21	มีนาคม	2559
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	 ดูงานต่างประเทศ	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ด้านการบริหารจัดการน้ํา	และขยะ		(5-9	มีนาคม	2559)

ดูงานภายในประเทศ	จ.สระแก้ว	–	เสียมราฐ	รุ่น	26	(7-9	สิงหาคม	2558)

 ปริญญาโท MPE

	 1.	 นักศึกษา	MPE	 รุ่น	 23	 ทัศนศึกษาดูงานในรายวิชา	 รม.637	 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม	 โดยมี	 

ผศ.ดร.วรรณภา	ติระสังขะ	เป็นผู้ประสานวิชา	นํานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน	ณ	หจก.ดับเบิลยูบี	นิลสืซอน	

พิก	ฟาร์ม	ต.ม่วงหวาน	อ.น้ําพอง	จ.ขอนแก่น	และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	วันที่	19-20	

มีนาคม	2559	มีจํานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น	37	คน

 4.2  การเรียนการสอนแบบบริการสังคม  (Service  Learning)

	 คณะรัฐศาสตร	ไดดําเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม		

  ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม		จํานวน	1	วิชา	รายละเอียดดังนี้

 ปริญญาโท EPA
	 1.	 ดูงานภายในประเทศ	จ.สระแก้ว	–	เสียมราฐ	รุ่น	26	(7-9	สิงหาคม	2558)

	 2.	 ศึกษาดูงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	รุ่น	26	(	29	สิงหาคม	2558)

	 3.	 ศึกษาดูงานนอกสถานที่	ณ	พิพิธบางลําพูและนิทัศน์รัตนโกสินทร์		รุ่น	26	(24	ตุลาคม	2558)

	 4.	 ดูงานต่างประเทศ	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ด้านการบริหารจัดการน้ํา	และขยะ		(5-9	มีนาคม	2559)
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 1.	 วิชา	 ร.346	 การบริหารโครงการ	 อาจารยผูสอน	 คือ	 ศ.ดร.อัมพร	 ธํารงลักษณ	 โดยใหนักศึกษา 

จัดทําโครงการ	จํานวน	3	โครงการ	

 1.1	 โครงการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม(ครตูู)	กรณศีกึษาโรงเรียนบานนาสราง	อ.เมอืง	จ.นครปฐม		

ระยะเวลาตั้งแต	18	สิงหาคม	–	4	ธันวาคม		2558  

 1.2	 โครงการบานอิม่ใจ	ณ	บานอิม่ใจ	เขต	กทม.	ระยะเวลาตัง้แต	18	สงิหาคม	–	4	ธนัวาคม		2558  

 1.3	 โครงการพัฒนาระบบขนสงทางน้ําในแมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

(สถานีเรือพระปิ่นเกลา)	ระยะเวลาตั้งแต	18	สิงหาคม	–	4	ธันวาคม		2558 

  ภาค 2 ปีการศึกษา 2558		มีจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม		จํานวน	2	วิชา		คือ

 1.	 วิชา	ร.366	นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม		อาจารยผูสอนคือ	รศ.ดร.โสภารัตน		จารุสมบัติ	

ชื่อโครงการ	 “หนาบานนามอง”	 ณ	 เทศบาลตําบลปราสาททอง	 ต.บานเลน	 อ.บางประอิน		

จ.พระนครศรีอยุธยา

 2.	 วิชา	 ร.377	 ความสัมพันธระหวางประเทศกับส่ิงแวดลอม	 อาจารยผูสอนคือ	 อาจารยสิเรมอร	 

อัศวพรหมธาดา	ชื่อโครงการ	“หนาบานนามองขึ้น”



รายงานประจำาปี 2558

38

5.  งานกิจกรรมนักศึกษา

	 คณะรัฐศาสตร	 ไดมีการจัดการเรียนการสอน	 แลวยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาทุกโครงการ 

ไดรวมทํากิจกรรมเพื่อสรางประสบการณนอกหองเรียน	ดังนี้

 ปริญญาตรี (ภาษาไทย) ในปการศึกษา	 2558	 คณะรัฐศาสตร	 ไดจัดสรรงบประมาณจากกองทุน 

คาธรรมเนยีม	สาํหรบัใชในการจดักจิกรรมของนกัศกึษาและกิจกรรมเพือ่เสรมิทกัษะใหแกนกัศึกษา	เปนเงนิ				

1,900,000		บาท	นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย	โดยงบประมาณดังกลาว	ไดนําไปใช

ในการจัดกิจกรรมตาง	ๆ	ดังนี้

กิจกรรม
นักศึกษา

วิชาการ
กีฬา

ส่งเสริม
สุขภาพ

บำาเพ็ญ
ประโยชน์

คณุธรรม
ประชา
ธปิไตย

รวมศิลป
วฒันธรรม

ประเภทกิจกรรม

ปริญญาตรี	

(ภาษาไทย)

ปริญญาตรี	

(BMIR)

 14 3 8 2	 -	 1 28

 3 2 1	 -	 2  8

โครงการคายหองสมุดพี่ใหนอง	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว	

ระหว่างวันที่	7	-	10	มกราคม	2558	ณ	โรงเรียนบ้านน้ําบ่า
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โครงการ	BMIR	the	future	2015

กลุมศึกษา-พัฒนาชนบท	ณ	หมูบานวังยาง	หมูที่	7	ตําบลทาลาด		อําเภอเรณูนคร		จังหวัดนครพนม

โครงการ EPA

 1.	 ฟุตบอลประเพณี	MPE	&	EPA	ณ	สนามฟุตบอล	ศูนยรังสิต	วันที่	12	กรกฏาคม	2558

 2.	 งานตอนรับเพื่อนใหม	จัดที่	หอง	ร.103	คณะรัฐศาสตร	ทาพระจันทร	และ	จ.กาญจนบุรี	

	 	 วันที่	25	กรกฏาคม	2558

 3.	 ปฐมนเิทศพรอมจดับรรยายพิเศษนกัศกึษาใหม	รุน	27	ณ	หอง	ร.103	คณะรฐัศาสตร	ทาพระจนัทร	 

	 	 วันที่	15	สิงหาคม	2558

	 4.	 งานแสดงความยินดี	และรับพระราชทานปริญญาบัตร	EPA	25	วันที่	16	-	17	พฤศจิกายน	2558

 5.	 งานคืนสูเหยา	27	ป	EPA	วันที่	30	มกราคม	2559

งานคืนสูเหยา	27	ป	EPA		วันที่		30		มกราคม		2559
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ปริญญาโท (ปกติ) และปริญญาเอก

	 1.	 จัด	Workshop	 เรื่อง	 “เคล็ดลับการอ่านหนังสือและบทความภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้ประกอบ 

บทเรียน”	 วิทยากร	ศาสตราจารย์	ดร.เกษียร	 เตชะพีระ	 วันศุกร์ท่ี	11	 กันยายน	2558	 เวลา	13.30	 -	 

15.30	น.	ณ	คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 2.	 จดั	Workshop	เรือ่ง	“แนวทางการเลอืกพืน้ทีห่าขอ้มลูการวจิยั”		วทิยากร	นางสาวชาลิน	ีสนพลาย	

วันอังคารที่	22	ธันวาคม	2558	เวลา	10.00	–	12.00	น.	ณ	คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 3.	 จัด	Workshop	เรื่อง	“การหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ”	วิทยากร	นายชาย	ไชยชิต	วันศุกร์ที่		

12		กุมภาพันธ์	2559	เวลา		13.30	–	15.30		น.	ณ	คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร์

Workshop	เรื่อง	“การหาหัวขอวิทยานิพนธที่นาสนใจ”	วิทยากร	นายชาย	ไชยชิต	

วันศุกร์ที่	12	กุมภาพันธ์	2559	เวลา	13.30	–15.30	น.	ณ	คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร์

6. งานวิเทศสัมพันธ์
 1. ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ เดินทางไปทำาข้อตกลง กับประเทศฝรั่งเศส

	 คณะรฐัศาสตรมนีโยบายทีจ่ะพฒันาความรวมมอืกบัมหาวิทยาลยัในตางประเทศนัน้	ฝายวิเทศสมัพนัธ	

คณะรัฐศาสตร	ไดมีการดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย	2	แหงในประเทศฝรั่งเศส	ไดแก	Science	

Po	 Toulouse<	University	 of	 Toulouse	 และ	 Science	 Po	 Aix.	 University	 of	 Provence	 และ	

มหาวทิยาลยั	1	แหงในสหราชอาณาจกัร	ไดแก	Department	of	International	Relations,	Aberystwyth	

University	 เพื่อทําการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 ทั้งในกรอบของการแลก

เปลี่ยนนักศึกษาและระบบการศึกษา	2	ปริญญา	(Double	Degree)

 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

	 	 -	 Winter	School	2015	(2	-	6	กุมภาพันธ์	2558)	เรื่อง	Non-traditional	Security	in	East	

Asia	ณ	Waseda	University	(อาจารย์จํานวน	2	คน	นักศึกษาจํานวน	8	คน)

		 	 -	 Summer	School	2015	(3	-	7	สิงหาคม	2558)	เรื่อง	Alliances,	Multilateral	Institutions	

and	Regional	Security	ณ	Peking	University,	สาธารณรัฐประชาชนจีน	(อาจารย์จํานวน	2	คน	นักศึกษา

จํานวน	5	คน)

			 		 -	 Semester	Exchange	2015	(Incoming	Students)	ในภาค	1/2558	(สิงหาคม	–	ธันวาคม	

2558)	ณ	Waseda	University	ประเทศญี่ปุ่น	(นักศึกษาจํานวน	6	คน)	
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7. นักศึกษาที่ทำาชื่อเสียง
 1.	 การเข าร วมแข งขันตอบปญหาทางวิชาการเนื่องในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร และ 

รัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ	ครั้งที่	15	วันที่	6	พฤศจิกายน	2558		จัดโดย	คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร	

มหาวิทยาลัยบูรพา	และไดรับรางวัลชนะเลิศ	ดังรายชื่อตอไปนี้

	 นายนพณัฐ	แกวเกตุ	 นักศึกษาชั้นปที่	2	สาขาการเมืองการปกครอง

	 นายธนพร	อันโนนฐาน	 นักศึกษาชั้นปที่	2	สาขาการเมืองการปกครอง

	 นายธรรมปพน	ดาราเย็น	 นักศึกษาชั้นปที่	2	สาขาบริหารรัฐกิจ

 2.	 นายกรกฤต	จานตา	นกัศกึษาชัน้ปที	่2	ไดรบัโลเกยีรตยิศจากมลูนธิริวมฉตัร	เนือ่งในโอกาสทีน่กัศกึษา

ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขงขันพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

ทนุการศกึษาพระพรหมมงัคลาจารย	วนัที	่9	สงิหาคม	2558	ณ	มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย	กรงุเทพมหานคร		

 3.	 นักศึกษาปริญญาตรี	 ช่ือ	 นายชาย	 เลิศสัมฤทธ์ิ	 (นักศึกษาที่มีความบกพรองทางสายตา)	 ผูไดรับ 

โลเกยีรตยิศจากสภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย	ในฐานะมจีติอาสาทํากจิกรรมทางศาสนาในวดัตางๆ	

และเขารวมเปนครูอาสาที่	3	จังหวัดชายแดนใต

	 	 -	 Semester	Exchange	2015	(Outgoing	Students)	ในภาค	Fall	2015	(กันยายน	2558	–	

กุมภาพันธ์	2559)	ณ	Waseda	University	ประเทศญี่ปุ่น	(นักศึกษาจํานวน	2	คน)

	 	 -		 Winter	School	2016	(1	–	5	กุมภาพันธ์	2559)	เรื่องASEAN	Community	Building	and	

East	Asia	ณ	Waseda	University	(อาจารย์จํานวน	3	คน	นักศึกษาจํานวน	7	คน	เจ้าหน้าที่จํานวน	1	คน)

			 	 -	 Semester	Exchange	2016	(Incoming	Students)	ในภาค	2/2558	(มกราคม	–	พฤษภาคม	

2559)	ณ	Waseda	University	ประเทศญี่ปุ่น	(นักศึกษาจํานวน	2	คน)	

	 	 -	 Semester	Exchange	2016	(Outgoing	Students)	ในภาค	Spring	2016	(เมษายน	–	สงิหาคม	

2559)	ณ	Waseda	University	ประเทศญี่ปุ่น	(นักศึกษาจํานวน	1	คน)

 

 2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

    ปีการศึกษา 2558

ทวีป ทวีป

นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า

ปริญญาตรี ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก

	 เอเชีย

	 ยุโรป

	 อเมริกา

	 ออสเตรเลีย

	 		 รวม

  21  9 4   13 47

  9	 	-	 8	 	-	 17

 16	 	-	 	-	 	-	 16

 1	 	-	 	-	 	-	 1

 47 9 12 13 81
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 4.	 นายอิทธิพล		โคตะมี		เลขทะเบียน	5503031065		นักศึกษาปริญญาโท	(ปกติ)	สาขาการปกครอง	

ไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธจาก	 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ดานมนุษยศาสตร-

สังคมศาสตร		หัวขอ	เรื่อง	“การประกอบสรางความชอบธรรม	ปฏิบัติการภาษาในการตอสูของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองรวมสมัย”		โดยมี		อาจารย	ดร.ประจักษ		กองกีรติ		เปนอาจารยที่ปรึกษา	

  5.	 นายอริญชยวิชญ	 แสงนักธรรม	 เลขทะเบียน	 5603030528	 นักศึกษาปริญญาโท	 (ปกติ)	 สาขา 

การระหวางประเทศและการทูต	 ไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธจาก	 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย	(สกว.)	ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร	หัวขอเรื่อง	“การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขามพรมแดน

แบบบูรณาการ	 :	 กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยในลุมนํ้ากก”	 โดยมี	 รศ.ดร.ศิริพร	 	 วัชชวัลคุ	 

เปนอาจารยที่ปรึกษา	

  6.	 นางสาวหทยัทพิย		นราแหวว		เลขทะเบยีน	5603031070	นกัศึกษาปรญิญาโท	(ปกต)ิ	สาขาบรหิาร

รัฐกิจ	ไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธจากสํานักวิจัยแหงชาติ	(วช.)	หัวขอเรื่อง	“การศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน	 :	กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	 ชุมชน

เทศบาลนครหาดใหญ	 จ.สงขลา	 และชุมชนเทศบาลดอกฉิมพลี	 จ.ฉะเชิงเทรา”	 โดยมี	 ผศ.ดร.ทวิดา		 

กมลเวช		เปนอาจารยที่ปรึกษา

 8. ทุนการศึกษา
	 การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร	 พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั่วไปในแตละป

การศึกษา	 ซึ่งแบงเปน	 2	 ทุน	 คือ	 ทุนท่ัวไปหรือทุนใหเปลา	 และทุนทํางาน	 ทุนที่มีผูประสงคมอบใหกับ

นกัศกึษาสวนใหญเปนทนุการศกึษาตอเนือ่งจนสําเรจ็การศกึษา	ในปการศกึษา	2558	มผีูไดรบัทนุทัว่ไปจาก

มหาวิทยาลัยจํานวน	22	คน	ไดรับทุนทั่วไปจากคณะจํานวน	15	คน	และทุนทํางานจํานวน	18	ทุน	ทั้งนี้	 

มีแหลงทุนที่จัดสรรใหกับนักศึกษา	ดังนี้

 1.	 ทุนพิชัย-เกษม	ลิขิตเดชาศักดิ์

 2.	 ทุน	MASAHIDE	คณะรัฐศาสตร

 3.	 ทุนประธานคดีศาสตร

 4.	 ทุนผอบ	วงศสุรวัฒน

 5.	 ทุนการศึกษานายปวีณ	ศิลปะพันธ

 6.	 ทุน	ดร.สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ

 7.	 กองทุนคุณแมขนมตม	เอี่ยมสวัสดิ์

 8.	 ทุนอนุสรณ	ด.ช.กวิน(หลง)	ธีรเวคิน

 9.	 ทุนการศึกษา	“ทุนไสว	พราหมณี”

 10.	 ทุนชมรมรัฐศาสตร	มธ.	รุน	7

 11.	 ทุนรัฐศาสตร	36	ป

 12.	 ทุนรัฐศาสตร	30	ป

 13.	 ทุนอาจารยเพื่อนักศึกษา

 14.	 ทุนการศึกษา	ดร.สุชาติ	จุฑาสมิต
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 15.	 กองทุน	รศ.ดร.ไชยา	ยิ้มวิไล

 16.	 กองทุน	รศ.ดร.โกสินทร	วงศสุรวัฒน

 17.	 กองทุนอนุสรณ	อ.เมธา	สุดบรรทัด

 18.	 เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร

 19.	 ทุนนายอนันต	แจงกลีบ

 20.	 ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการจัดงานสิงหคืนถํ้าประจําป	2546

 21.	 ทุน	ศ.ดร.วิเชียร	วัฒนคุณ

 22.	 ทุนหารอยบาท	รัฐศาสตรหาสิบป

 23.	 ทุนมูลนิธิอนันต	อนันตกูล

 24.	 ทุนคุณสุจริต	ปจฉิมนันท	

 25.	 กองทุนการศึกษา	(นางเฉลิม	ปจฉิมนันท)	

 26.	 ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุทิพย

 27.	 กองทุนพี่ให...นองเรียน	(โดยนางนินนาท	ชลิตานนทและนายมานิต	เตชอภิโชค)

 28.	 กองทุนคุณนที	ศาสตรยังกุล	ศิษยเกาคณะรัฐศาสตร	รหัส	31

 29.	 ทุนคุณเกษม	วงศผาทอง	(ศิษยเกาทุนซีพี)	

 30.	 กองทุนจายเพื่อการศึกษา	คณะรัฐศาสตร	

 9. การประกันคุณภาพการศึกษา
		 ปการศึกษา	 2557	 เปนปการศึกษาแรกที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 กําหนดให 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการดําเนินการถึงระดับหลักสูตร	 โดยคณะมีผลการประเมินราย

หลักสูตร	ดังนี้	

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2557

(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต	 3.52	 ดี

รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาการเมืองและการระหวางประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ	 3.14	 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 2.88	 ปานกลาง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับนักบริหาร	 3.04	 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร	 2.30	 ปานกลาง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ		 3.12	 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาการเมอืงและการระหวางประเทศ	ภาคภาษาองักฤษ	 2.60	 ปานกลาง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร	 3.05	 ดี
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	 ภารกิจดานการวิจัย	 ถือเปนภารกิจหลักสําหรับมหาวิทยาลัยวิจัย	 คณะรัฐศาสตรจึงมุ งเนน 

ใหความสําคัญดานการวิจัย	 โดยมีศูนยวิจัยดิเรก	 ชัยนาม	 คณะรัฐศาสตร	 ทําหนาที่เปนศูนยกลางดาน 

การวิจัย	 ในการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย	 ตลอดจนเปนศูนยกลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือขาย

การวิจัยจากสถาบันทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ		

	 	ที่ผานมาคณะรัฐศาสตรไดใหทุนและใหการสนับสนุนการวิจัยในหลายๆ	ดาน	มาอยางตอเนื่อง	ในป	

2558	อาจารยของคณะรฐัศาสตรไดรบัการรบัรองคณุภาพดานผลงานวจิยั	จากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แหงชาติ	(วช.)		โดยผูชวยศาสตราจารย	ดร.อรทัย	ก๊กผล	และผูชวยศาสตราจารย	ดร.วรรณภา	ติระสังขะ	

ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ	 :	 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี	 ประจําป	 2558	 สาขารัฐศาสตรและ

รฐัประศาสนศาสตร	จากสาํนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต	ิ(วช.)	ทัง้สองทานเปนทมีงานในงานวจิยั	เรือ่ง	

“โครงการสังเคราะหขอเสนอเพื่อเสริมสรางการอภิบาลระบบยา”	 (The	 Synthesis	 of	 Policy	

recommendations	for	promoting	Good	Pharmaceutical	Governance)		

	 นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร	 ยังใหการสนับสนุนดานแหลงทุนการวิจัย	 การสรางสรรคผลงานวิจัย	 

การตีพิมพบทความวิจัยและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	 การจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย/ 

วิชาการ	รวมทั้งการสัมมนาและอบรมดานการวิจัย		มีรายละเอียดดังนี้

1. แหล่งทุนการวิจัย 
	 ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีอาจารยและนักวิจัยคณะรัฐศาสตร	 ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ	 2558  

มาจากแหลงทนุภายในและภายนอก	โดยไดรบัจดัสรรทนุสนบัสนนุการวจิยัจากแหลงทนุภายนอกมากทีส่ดุ	

รองลงมาไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร	 และจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	

ตามลําดับ	ดังนี้	

ตารางแสดงทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2558 

การวิจัย

จำานวนเงิน 
(บาท)

ประเภททุนแหล่งทุน

ภายใน

มหาวิทยาลัย

ภายนอก

มหาวิทยาลัย

300,000

1,000,000

6,620,930

7,920,930

-	ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย	มธ.

-	ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร

-	ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

รวม
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2. ผลงานวิจัย 
	 ผลงานวิจัยในป	2558	 มีจํานวน	 12	 เรื่อง	 เปนผลงานวิจัยในสาขาการเมืองการปกครอง	 จํานวน											

2	 เรื่อง	 ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร	 จํานวน	 1	 เรื่อง	 และจากแหลงทุน

ภายนอก	จํานวน	1	เรื่อง	สาขาบริหารรัฐกิจมีผลงานวิจัย	จํานวน	7	เรื่อง	ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร	 จํานวน	 4	 เรื่อง	 และจากแหลงทุนภายนอก	 จํานวน	 3	 เรื่อง	 สวนผลงานวิจัย 

ในสาขาการระหวางประเทศ	ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	จํานวน	

1	เรื่อง	และจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร	จํานวน	2	เรื่อง	รวมทั้งหมด	3	เรื่อง	ดังแผนภูมิ

     

แผนภูมิแสดงจำานวนผลงานวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุนและสาขาวิชา

แผนภูมิแสดงประเภททุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2558
 

2 
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กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 4 เรื่อง และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน  3 เรื่อง ส่วนผลงานวิจัยใน
สาขาการระหว่างประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 1 
เรื่อง และจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง รวมทั้งหมด 3 เรื่อง ดังแผนภูมิ 
      

แผนภูมิที่.......แสดงจ านวนผลงานวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุนและสาขาวิชา 

0

1

2

3

4

                                                         

0 0
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รายชื่อผลงานวิจัย จำาแนกตามสาขาวิชา

 1. สาขาการเมืองการปกครอง

 ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน

 ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน

1

2

1

2

3

4

5

6

7

The	Politics	of	Thai	
Education,	2006-1932
โครงการประเมิน
การดําเนินงานตามพัฒนา
การเมือง	ฉบับที่	1

การศึกษานโยบายประกันสุขภาพ
ถวนหนาประเทศไทย
การพัฒนาขัน้ตอนปฏบิตัมิาตรฐาน
ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ที่กําหนด	จากตารางเงื่อนไขระดับ
ของการจัดการภัยพิบัติ
นโยบายคาจางแรงงานขั้นตํ่าและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว:	กรณีศึกษาประเทศไทย
ศักยภาพและความพรอมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา	เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการการจัดทําแผนที่นําทาง
การวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร	
เรื่อง	ผลประโยชนแหงชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล
โครงการจัดทําแนวทางศึกษา
รูปแบบการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนคุมครองเด็ก
โครงการบูรณาการขอมูลการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการของหนวยงานกลาง
ทีอ่ยูในกาํกับของราชการฝายบรหิาร

Dr.	Michelle	Tan

รองศาสตราจารย	
ดร.ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย

ศาสตราจารย	
ดร.อัมพร		ธํารงลักษณ
ผูชวยศาสตราจารย	
ดร.ทวิดา		กมลเวชช			

รองศาสตราจารย	
ดร.อรรถกฤต	ปจฉิมนนัท

ดร.วราภรณ	
ผองสุวรรณ		

รองศาสตราจารย	
ดร.โสภารัตน	จารุสมบัติ		

ผูชวยศาสตราจารย	
ดร.วสันต	
เหลืองประภัสร
ผูชวยศาสตราจารย	
ดร.วสันต	
เหลืองประภัสร

กองทุนวิจัย	คณะรัฐศาสตร	

สํานักงานสภาพัฒนาการ	
เมือง	สถาบันพระปกเกลา

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

 2. สาขาบริหารรัฐกิจ
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 ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน

1

2

3

1

2

ความมั่นคงและพลวัตรเชิงอํานาจ
ในประเทศเพื่อนบาน:	นัยยะที่มี
ตอประเทศไทย
ความรวมมือระดับภูมิภาค
ดานความมั่นคงทางอาหาร:	
การจัดการเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร
ภายใตภาวะฉุกเฉินของอาเซียน
ไทย-รัสเซีย”	ปริทัศน:	สํารวจ
วรรณกรรมทางวิชาการวาดวย
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทย-รัสเซีย

การออกแบบระบบ
สถาบันเพื่อการปฏิรูป
นโยบายสาธารณะ
สถาบันปรปกษเสียงขาง
มาก	:	การออกแบบ
ระบบการเมืองเพื่อ
เสถียรภาพของ
ประชาธิปไตย 
ในระยะเปลี่ยนผาน

รองศาสตราจารย	
ดร.อรรถกฤต	
ปจฉิมนันท
อาจารย	
ดร.ภูริ		ฟูวงศเจริญ

วารสารธรรมศาสตร์	ปี
ที่	34	ฉบับที่	1		(ม.ค.-
เม.ย.58)	หน้า	1-28.	
วารสารสถาบันพระ
ปกเกล้า	ปีที่	13		ฉบับที่	
1	(ม.ค.-เม.ย.58),	หน้า	
48-71.		

 

TCI

TCI

อาจารย	จติตภิทัร	พนูขํา		

รองศาสตราจารย	
ดร.ศิริพร	วัชชวัลคุ		

อาจารย	จติตภิทัร	พนูขํา		

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร		

 3. สาขาการระหว่างประเทศ

3. บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
	 ในป	 2558	 คณาจารยของคณะรัฐศาสตรไดตีพิมพบทความวิจัย/วิชาการในวารสารวิชาการระดับ

ชาตแิละนานาชาติ	มจีาํนวน	17	เรือ่ง		โดยเปนบทความวจิยัและวชิาการทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการ

ระดับชาติ	(TCI)	จํานวน	15	เรื่อง		สวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	

(ในฐานขอมูลสากล	Scopus)		จํานวน	2	เรื่อง		ดังนี้

 3.1  บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ   

ลำาดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัย/
วิชาการ

ผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์
ฐาน

ข้อมูล
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ลำาดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัย/
วิชาการ

ผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์
ฐาน

ข้อมูล

3

4

5

6

7

8

9

10

ความสัมพันธระหวาง
ขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจําใน
ประเทศไทยและตางประเทศ	:	
การศึกษาเพื่อสรางขอเสนอ
แนะบางประการสําหรับ
ประเทศไทย
การรวมศูนยอํานาจและการ
กระจายอํานาจกับการบริหาร
ราชการแผนดินไทย:	
การทบทวนแนวคิด	ขอถกเถียง	
และขอพิจารณาเพื่อการปฏิรูป
นโยบายคาจางแรงงานขั้นตํ่า
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว:	กรณีศึกษา
ประเทศไทย
ความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดทํา
บริการสาธารณะของทองถิ่น:	
ขอคิดในการปฏิรูปทองถิ่นไทย
อยางยั่งยืน
การประทวง	Euromaidan:						
“การปฏิวัติโดยประชาชน”												
ในยูเครน
รองรอยความปรองดองใตเงา
ความขัดแยง

“สภาวะเสนทางบังคับ”	(Path	
dependence)	:	รัฐศาสตรบน
ฐานประวัติศาสตร
Peter	Sloterdijk		กับ
โลกา-อวกาศ	ภิวัตน

รองศาสตราจารย	
ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย

ผูชวยศาสตราจารย	
ดร.วสันต	
เหลืองประภัสร

รองศาสตราจารย	
ดร.อรรถกฤต	
ปจฉิมนันท

ผูชวยศาสตราจารย	
ดร.วรรณภา		ติระสังขะ

อาจารย	
จิตติภัทร		พูนขํา

ศาสตราจารย	
ดร.ชัยวัฒน		
สถาอานันท
อาจารย	
ดร.ภูริ		ฟูวงศเจริญ

รองศาสตราจารย	
ธเนศ		วงศยานนาวา

วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า	ปีที่	13		
ฉบับที่	1	(ม.ค.-เม.ย.58),	
หน้า	72-97.	

วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า	ปีที่	13	
ฉบับที่	1	(ม.ค.-เม.ย.58),	
หน้า	98-124.

วารสารสถาบันพระ
ปกเกล้า	ปีที่	13	ฉบับที่	
2	(พ.ค.-ส.ค.58),	หน้า	
113-144.			
วารสารกฏหมาย	คณะ
นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ปีที่	33	
ฉบับที่	1	(	มี.ค.58),	หน้า	
165-179.		
 
รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	36	
ฉบับที่	1	(ม.ค.-เม.ย.	58)		
หน้า	116-150.			
รัฐศาสตร์สาร		ปีที่	36		
ฉบับท่ี	2	(พ.ค.-ส.ค.58),	
หน้า		63-80.			
รัฐศาสตร์สาร		ปีที่	36		
ฉบับที่	3	(ก.ย.-ธ.ค.58), 
หน้า		92-127.						
รัฐศาสตร์สาร		ปีที่	36		
ฉบับที่	3	(ก.ย.-ธ.ค.58), 
หน้า		128-163.						

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI
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ลำาดับ
ที่

No.

ชื่อบทความวิจัย/
วิชาการ

Title

ผู้เขียน

Author

แหล่งตีพิมพ์

Source

ฐาน
ข้อมูล

Database

11

12

13

14

15

1

บทตอบ	“พิพัฒน	พสุธารชาติ”:					
วาดวย	Max	Weber

นโยบายตางประเทศของสหรัฐฯ	
ตอภูมิภาคเอเซียตะวันออก	
ในสมัยรัฐบาล	Barack	Obama
ตนกําเนิดรัฐธรรมนูญฉบับ
หลังสงครามในประเทศญี่ปุน
บทวิพากษวาทกรรม	รัฐธรรมนูญ
ที่ถูกยัดเยียด
ชนวนความขัดแยงของจีนและ
ญี่ปุน	จากสงครามโลกครั้งที่สอง
สูขอพิพาทหมูเกาะเตียวหยู
ทําไมจึงตองสนใจ	ฅน

Perceived	Benefits,	
Harms,	and	Views	About	
How	to	Share	Data	
Responsibly:	A	
Qualitative	Study	of	
Experiences	With	and	
Attitudes	Toward	Data	
Sharing	Among	Research	
Staff	and	Community	
Representatives	in	
Thailand

รองศาสตราจารย	
ธเนศ		วงศยานนาวา

รองศาสตราจารย	
ดร.ประภัสสร	
เทพชาตรี
อาจารย	
ดร.ภูริ	ฟูวงศเจริญ

ศาสตราจารย	
ดร.สุรชัย		ศิริไกร

รองศาสตราจารย	
ดร.ไตรรัตน		
โภคพลากรณ

Phaikyeong	Cheah,	
Decha	Tangseefa,	
Aimatcha	Somsaman,		
Tri	Chunsuttiwat,		
François	Nosten,		
Nicholas	P	J	Day,	Susan	
Bull,	Michael	Parker	

รัฐศาสตร์สาร		ปีที่	36		
ฉบับที่	3	(ก.ย.-ธ.ค.58)	
,หน้า		247-287.						
วารสารญี่ปุ่นศึกษา	ปีที่	
32		ฉบับที่	1	(เม.ย-ก.ย.
58)	,	หน้า	1-14.					
วารสารญี่ปุ่นศึกษา	ปีที่	
31	ฉบับที่	2		(ต.ค.57-
มี.ค.58)	,	หน้า	1-14.	
    
วารสารญี่ปุ่นศึกษา	ปีที่	
31	ฉบับที่	2		(ต.ค.57-
มี.ค.58)	,	หน้า	1-14.					
HRi	:	Journal	of	
Human	Resource	
intelligence		ปีที่	10		
ฉบับที่	1	(ม.ค.-มิ.ย.58),	
หน้า	6	.	(TCI)

Journal	of	
Empirical	
Research	on	
Human	Research	
Ethics
Volume	10,	Issue	
3,	1	July	2015,	
Pages	
278-289.

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Scopus

 3.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  



รายงานประจำาปี 2558

50

No. Title Author Source Database

2 Best	Practices	for	
Ethical	Sharing	of	
Individual-Level	Health	
Research	Data	From	
Low-	and	Middle-Income	
Settings

Bull,	Susan	J.	
Phaikyeong	Cheah,	
Denny		Spencer	G.,	
Irene	Jao,	Vicki	M.	
Marsh,	Laura	Merson,	
Neena	Shah	More,	Le	
Nguyen	Thanh	Nhan,	
David	Osrin,	Decha	
Tangseefa,	Douglas	
Richard	Wassenaar,	
Michael	Parker

Journal	of	
Empirical	Research	
on	Human	
Research	Ethics	
Volume	10,	Issue	
3,	1	July	2015		
Pages	302-313.

Scopus

4. ผลงานวิจัย/วิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่
	 นอกจากการผลิตงานวิจัยแลว	 คณะรัฐศาสตรยังใหการสนับสนุนในการจัดพิมพและเผยแพรผลงาน

วิจัย/วิชาการอีกดวย	 โดยการจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรไปตามหนวยงานและสถานศึกษา	 ที่เกี่ยวของ			

ในป	 2558	 มีการดําเนินการจัดพิมพผลงานวิจัยจํานวน	 1	 เรื่อง	 และจัดทําส่ือการเรียนรู 	 สารคดี 

กึ่งอนิเมชั่น	จํานวน	4	เรื่อง	มีรายละเอียดดังนี้

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
กับการดำเนินงานของประเทศไทย

อน
ุสัญ

ญ
าสห

ป
ระชาชาต

ิวาด
วยกฎ

ห
ม

ายท
ะเล ค.ศ. 1982 กับ

การด
ำเน

ิน
งาน

ของป
ระเท

ศไท
ย

(United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)
And Its Implementation in Thailand)

รองศาสตราจารย ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสต
ราจารย ด

ร.โสภ
ารัต

น
 จารุสม

บ
ัต

ิ

ศูนยวิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทาพระจันทร โทร. 0-2613-2309

ศูนยรังสิต โทร. 0-2696-5336

www.polsci.tu.ac.th/direk    E-mail: djc_center@yahoo.com

 4.1	 	 การจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย	 เรื่อง	 “อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยกฏหมายทะเล	ค.ศ.1982		กับการดําเนินงาน

ของประเทศไทย”		โดย	รองศาสตราจารย	ดร.โสภารตัน	จารสุมบตัิ

 4.2		โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูสารคดีกึ่งอนิเมชั่น		4	หัวขอ	

ไดแก	วัฒนธรรมประชาธิปไตย		ความเปนพลเมือง		สิทธิเสรีภาพ	

และพื้นที่สาธารณะ		เพื่อเผยแพรใหแกผูสนใจในรูปแบบของ	VCD	

และ	YouTube
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5. การสัมมนาและอบรมด้านการวิจัย
	 ในดานการสัมมนาและอบรม	 คณะรัฐศาสตรใหความสําคัญในการเสริมสรางความรูดานการวิจัย 

แกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	 กิจกรรมที่จัดในป	2558	 ไดแก	 การประชุมสัมมนา

เพื่อกําหนด	Research	Agenda	Setting		และการอบรมเชิงปฏิบัติการ	มีรายละเอียดดังนี้

	 5.1	 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนด	 Research	 Agenda	 Setting	 โดยคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยวิชาการ																				

“โครงการรัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย”	 และกิจกรรมย่อย	 (Workshop)	 เพื่อกําหนดประเด็นวิจัยใน

อนาคต	(Workshop	for	reshaping	academic	Landscape	on	political	science	and	setting	new	

research	agenda)		ในวันที่	12-14	ธันวาคม	พ.ศ.	2558		ณ		โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส	หลานหลวง	กรุงเทพฯ			

	 5.2		 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การใช้โปรแกรม	Microsoft	 Excel	 เพื่อการวิจัย”	 ให้แก่

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดย	 ดร.วราภรณ์	 ผ่องสุวรรณ	 

ในวันที่	29	มีนาคม	2559		เวลา		9.00-16.00	น.	ณ	โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส	หลานหลวง	กรุงเทพฯ
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1 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ภารกิจหลักที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของคณะรัฐศาสตร์ คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม            
เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในรูปแบบของการสัมมนา/เสวนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรม  การประชุมทาง
วิชาการ และการผลิตเอกสารทางวิชาการ  ในปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว  ดังนี้ 

1. การสัมมนา/เสวนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรม 

 คณะรัฐศาสตร์มีการจัดสัมมนา/เสวนา จ านวน 20 โครงการ การบรรยายพิเศษ จ านวน  3  
โครงการ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์ยังได้จัดฝึกอบรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในภาครัฐและเอกชน จ านวน 12  โครงการ ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่.... แสดงจ านวนโครงการในการจัดสัมมนา/เสวนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรม  

 
 
รายช่ือโครงการจัดสัมมนา/เสวนา    
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 เสวนาเปดิตัวหนังสือหัวข้อเรื่อง "อ่านมาร์กซ์ อ่าน 

เศรษฐกิจการเมืองไทย" 
11 พ.ค. 58 137 คน 

2 จัดเสวนา"1 ปี เศรษฐกิจไทย: ความหวังและอนาคต" 24 พ.ค. 58 84 คน 

3 เสวนา "ก้าวย่างในยามวิกฤต: รัฐ ราชการ มนุษย์" 12 มิ.ย. 58 96 คน 

4 สัมมนาเชิงวิชาการ“เส้นทางสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มี
ความปลอดภัยจากภัยพิบัต”ิ 

23-24 ก.ค. 58 135 คน 

	 ภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหน่ึงของคณะรัฐศาสตร	 คือ	 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม												

เปนการเผยแพรความรูสูสังคมในรูปแบบของการสัมมนา/เสวนา	บรรยายพิเศษและฝึกอบรม		การประชุม

ทางวิชาการ	และการผลิตเอกสารทางวิชาการ		ในป	2558	คณะรัฐศาสตรไดดําเนินกิจกรรมตางๆ	ดังกลาว		

ดังนี้

1. การสัมมนา/เสวนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรม
	 คณะรัฐศาสตรมีการจัดสัมมนา/เสวนา	จํานวน	20	โครงการ	การบรรยายพิเศษ	จํานวน	3	โครงการ		

โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการและบุคคลท่ัวไป	 นอกจากนี้คณะรัฐศาสตรยังไดจัดฝึกอบรมใหแก 

เจาหนาที่ในภาครัฐและเอกชน	จํานวน	12	โครงการ	ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำานวนโครงการในการจัดสัมมนา/เสวนา บรรยายพิเศษและฝึกอบรม

 รายชื่อโครงการจัดสัมมนา/เสวนา   

การบริการวิชาการแก่สังคม

 ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

1

2

3

4

5

6

เสวนาเปิดตัวหนังสือหัวขอเรื่อง	“อานมารกซ	อาน	

เศรษฐกิจการเมืองไทย”

จัดเสวนา	“1	ป	เศรษฐกิจไทย	:	

ความหวังและอนาคต”

เสวนา	“กาวยางในยามวิกฤต	:	

รัฐ	ราชการ	มนุษย”	

สัมมนาเชิงวิชาการ“เสนทางสูการพัฒนา

ประเทศไทยใหมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”

ประชุมอภิปรายสาธารณะ	โครงการ	Redesigning	

Political	Institution

เสวนา	“อาเซียนสูการเปนประชาคม	:	

ความเคลื่อนไหว	ความพรอมและความทาทาย”	

11	พ.ค.	58

24	พ.ค.	58

12	มิ.ย.	58

23-24	ก.ค.	58

28	ก.ค.	58

14	ส.ค.	58

137	คน

84	คน

96	คน

135	คน

37	คน

128	คน
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 ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

จัดเสวนา	หัวขอเรื่อง	“วิเคราะห

รางรัฐธรรมนูญฯ	2558	กับทิศทางการปฏิรูป

การเมืองไทย:	ทางออกหรือทางตัน”

สัมมนาหัวขอ	การเมืองแหงความอาทร:	วิกฤต

ผูลี้ภัยในเอเชียและยุโรป

โครงการ	“ดู/อาน-อาจารย/ศิษย”	ครั้งที่	1 

ภาพยนตรเรื่อง	Inception

สัมมนาเปิดตัวหนังสือ	เรื่อง“เปิดกลองนโยบาย

สาธารณะ	หลากมุมมองในการศึกษานโยบาย

สาธารณะรวมสมัย”

โครงการ	“ดู/อาน-อาจารย/ศิษย”	ครั้งที่	2 

ภาพยนตรเรื่อง	Machuca		

งานเสวนา	เกษียณอายุราชการประจําป	2558 

หัวขอเรื่อง	“เศรษฐกิจการเมืองและละติน

อเมริกาในสายตาอุษาคเนย”	แด	ผศ.ดร.พิษณุ		

สุนทรารักษ	หัวขอเรื่อง	“หงสหรือมังกร?:	

ยุทธศาสตรการตางประเทศจีนจากเอเชียสูโลก”	

แด	รศ.ดร.จุลชีพ		ชินวรรโณ		

การเสวนาสืบทอดอํานาจ?	การเมืองเรื่องการ

เลือกตั้งในสิงคโปรและการประทวงในมาเลเซีย

จัดโดย	ศูนยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา	

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	มธ.ศูนยรังสิต	

รวมกับผายงานวิเทศสัมพันธ	คณะรัฐศาสตร

เผยแพรตํารา	Thailand	in	the	Cold	War	โดย	

Dr.	Matthew	Phillipsจาก	Department	of	

History	and	Welsh	History,	Aberystwyth	

University	อาจารย	ดร.	ประจักษ	กองกีรติ	

รวมวิพากษแนะนําหนังสือ

โครงการ	“ดู/อาน-อาจารย/ศิษย”	ครั้งที่	3 

ภาพยนตรเรื่อง	Money	ball

งานเสวนาจากปารีส	สูจาการตา:	การกอการราย

กับเอเชียอาคเนย		และนอกเหนือ

งานเสวนาจากเมอรส	สูซิกา:	ภัยคุกคามสากล

รูปแบบใหมกับโลกในศตวรรษที่	21

3	ก.ย.	58

14	ก.ย.	58

22	ก.ย.	58

24	ก.ย.	58

21	ต.ค.	58

26	ต.ค.	58

30	ตค.	58

3	พ.ย.58

24	พ.ย.58

21	ม.ค.59

12	ก.พ.59

89	คน

87	คน

32	คน

159	คน

21	คน

40	คน

60	คน

88	คน

17	คน

100	คน

20	คน
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 ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

 ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

18

19

20

1

2

3

งานเสวนาอํานาจผลัดใบในอุษาคเนย

ภาคพื้นทวีป	การเมือง	“ใหม/เกา”	

ของพมา	ลาว	และเวียดนาม

งานเสวนาพลวัตแรงงานขามชาติหลังเปิด

ประชาคมอาเซียน

งานเสวนาวิชาการถนนสูทําเนียบขาว

ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	2016

บรรยายพิเศษเรื่อง	Collaborative	Disaster	

Management	in	South	East	Asia

เพื่อตอนรับอาจารยและนักศึกษาจาก	School	

and	Economic,	Meiji	University

บรรยายพิเศษ	ความสะพรึงกลัวและความทรงจํา:	

ขามใหพนลักษณะเฉพาะของการฆาลางเผาพันธุ

นาซีเยอรมัน(Terror	and	Memory:	Beyond	

the	Uniqueness	of	Holocaust)

บรรยายพิเศษเรื่อง	Globalization	and	the	

Competition	State	โดยอาจารยวิโรจน	อาลี	

ใหแกอาจารยและนักศึกษาจาก	Faculty	of	

Social	and	Political	Science	มหาวิทยาลัย	

University	of	Pembangunan	Nasional

“	Veternan”,	Jawa,	Timur	ประเทศ

อินโดนีเซีย

18	ก.พ.	59

24	กพ.	59

4	มี.ค.	59

17	ส.ค.	58

18	พ.ย.	58

18	พ.ย.	58

36	คน

33	คน

92	คน

15	คน

34	คน

51	คน

 รายชื่อโครงการบรรยายพิเศษ    
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 ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยสําหรับ

ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการรุนที่	๒		เปนรุนที่	1

โครงการ	การบริหารจัดการการเมืองทองถิ่น

ในบริบท	AEC	หัวขอเรื่อง	“รูจักอาเซียน”	

ความรวมมือระหวางประเทศเสรีนิยม

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

รายงานการประชุมรุนที่	๑๑

การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ

การบริหารจัดการ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

รายงานการประชุมรุนที่	๑๒

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

รายงานการประชุมพิเศษ

การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ

การบริหารจัดการรุนที่	2

งานโครงการบริหารจัดการการเมืองทองถิ่น

ในบริบท	AEC	หัวขอเรื่อง	“รูจักไทย	รูจักอาเซียน”

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ		รุนที่	๒

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

รายงานการประชุมรุนที่	13

การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ

การบริหารจัดการ

30	มี.ค.	-	3	

เม.ย.	58

6	-	8	พ.ค.	58

1	มิ.ย.	58

1	-	3	มิ.ย.	58

20	-	21	ก.ค.	58

3	-	5	ส.ค.	58

24	-	26	ก.ย.	58

2	-	3	พ.ย.	58

24	พ.ย.	58

21-23	ธ.ค.	58

24-26	กพ.	59

29	กพ	-1	มี.ค.	

59

23	คน

36	คน

50	คน

25	คน

21	คน

36	คน

30	คน

34	คน

100	คน

29	คน

27	คน

26	คน

 รายชื่อโครงการฝึกอบรม       
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2. การประชุมทางวิชาการ  
	 คณะรัฐศาสตรมีการจัดประชุมทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง	 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

พรอมกิจกรรมที่หลากหลาย	 โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหนักวิชาการ	 อาจารยและนักศึกษา	 ไดมีโอกาส 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณทางวิชาการรวมกัน	 เพื่อนําแนวคิดที่ไดไปตอยอดพัฒนาเปน 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนประโยชนตอไป	 ในป	 2558	 คณะรัฐศาสตรไดจัดประชุมทางวิชาการ	 จํานวน	 

2	ครั้ง	ดังนี้

 2.1 ICIRD 2015 Academic Write Shop	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาท่ีอยู่ 

ในเครอืขา่ยของ	ICIRD	(International	Conference	on	International	Relations	and	Development)	

ซึง่ประกอบดว้ย	4	สถาบนัหลกัทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบ	ไดแ้ก	่	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	์	จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในการนําเสนอ

ผลงาน	 สําหรับการประชุมทางวิชาการ	 Conference	 Program	 ICIRD	 2015	 โดยการประชุมทางวิชาการน้ี	 

จัดเมื่อวันที่	2-3	มิถุนายน	2558		มีผู้เข้าร่วม	29	คน	

 2.2  4thInternational Conference on International Relations and Development 

(ICIRD 2015) 	เป็นการจัดประชุมในระดับนานาชาติ	เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ	“Traversing	the	

next	ASEAN:	Challenges	and	Prospects	in	Development,	Democratization,	Human	Rights	

and	Peace”	จัดขึ้นในวันที่	9-10	กรกฎาคม	2558		โดยคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ

มหาวทิยาลยัอืน่ในเครือขา่ย	ICIRD	รว่มกนัจัดงานในครัง้นี	้	มผีูเ้ขา้รว่มงาน	จาํนวน	350	คน	จาก	24		ประเทศ	

3. การผลิตเอกสารทางวิชาการ  
	 นอกจากการสมัมนา	เสวนา	ฝึกอบรมและการประชมุทางวชิาการแลว	คณะรฐัศาสตรยงัใหความสาํคัญ

ในการเผยแพรความรูแกสังคม	 ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ	 โดยมีการผลิตเอกสารทางวิชาการ	 

ในลักษณะของตําราหลักทางรัฐศาสตรและวารสาร	 ในป	 2558	 คณะรัฐศาสตรไดผลิตตําราหลัก 

ทางรัฐศาสตรออกมา	จํานวน	3	เลม	และผลิตวารสารออกมาจํานวน	5	เลม	ไดแก	รัฐศาสตรสาร	จํานวน	 

4	เลม	และรัฐศาสตรนิเทศ	จํานวน	1	เลม	ดังนี้			

แผนภูมิแสดงจำานวนเอกสารทางวิชาการ จำาแนกตามประเภทเอกสาร

5 
 

 3. การผลิตเอกสารทางวิชาการ   
 นอกจากการสัมมนา เสวนา ฝึกอบรมและการประชุมทางวิชาการแล้ว คณะรัฐศาสตร์ยังให้
ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ โดยมีการผลิตเอกสารทาง
วิชาการ ในลักษณะของต าราหลักทางรัฐศาสตร์และวารสาร  ในปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ได้ผลิตต าราหลักทาง
รัฐศาสตร์ออกมา จ านวน 3 เล่ม และผลิตวารสารออกมาจ านวน 5 เล่ม ได้แก่ รัฐศาสตร์สาร จ านวน 4 เล่ม 
และรัฐศาสตร์นิเทศ จ านวน 1 เล่ม ดังนี้    
 

แผนภูมิที่......แสดงจ านวนเอกสารทางวิชาการ จ าแนกตามประเภทเอกสาร 

 
 
ต าราหลักทางรัฐศาสตร์      
 1.  เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking Public Policy): หลากมุมมองในการศึกษา
นโยบายสาธารณะร่วมสมัย  รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพ่ือเป็นเกียรติแด่ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดย ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ และคณะ   
 2.  แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ส าหรับการออกแบบนโยบายสาธารณะและการ
ยกระดับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดย รศ.ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์   
 3.  เศรษฐศาสตร์การเมืองส าหรับการบริหารและจัดการสาธารณะสมัยใหม่ โดย รศ.ดร.
อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์ 
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ตำาราหลักทางรัฐศาสตร์     

 1.	 เปิดกลองนโยบายสาธารณะ	 (Unpacking	 Public	 Policy):	 หลากมุมมองในการศึกษานโยบาย

สาธารณะรวมสมัย	 	 รวมบทความวิชาการดานนโยบายสาธารณะเพื่อเปนเกียรติแด	 รศ.ดร.พัชรี	 สิโรรส	 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ	โดย	ผศ.ดร.วสันต		เหลืองประภัสร	และคณะ		

 2.	 แนวคดิทางทฤษฎเีศรษฐศาสตรการเมอืง	สาํหรบัการออกแบบนโยบายสาธารณะและการยกระดบั

การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ	โดย	รศ.ดร.อรรถกฤต		ปจฉิมนันท		

 3.	 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับการบริหารและจัดการสาธารณะสมัยใหม	 โดย	 รศ.ดร.อรรถกฤต		

ปจฉิมนันท

รัฐศาสตร์สาร    

 1.	 รัฐศาสตรสาร	ปที่	36	ฉบับที่	2	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2558)

 2.		 รัฐศาสตรสาร	ปที่	36	ฉบับที่	3	(กันยายน-ธันวาคม	2558)

 3.		 รัฐศาสตรสาร	ปที	37	ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน	2559)

 4.			รัฐศาสตรสาร	ปที่	37	ฉบับที่	2	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2559)

รัฐศาสตร์นิเทศ   

	 รัฐศาสตรนิเทศ	ปที่	1	ฉบับที่	1	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2558)
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ราคา 200 บาท

สัมปทานเหมืองทองในระแงะ (นราธิวาส)
กับการสร�างอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
ของสยามในปลายคริสต�ศตวรรษที่ 19
 ป�ยดา ชลวร

สังคมชายล�วนในวัฒนธรรมการเมืองไทยสมัยใหม�
 เครก เจ เรย�โนลด�ส เขียน
 ปรีดี หงษ�สต�น แปล

ร�องรอยความปรองดองใต�เงาความขัดแย�ง
 ชัยวัฒน� สถาอานันท�

กระบวนการประกอบสร�างอัตลักษณ�ชุมชนภูมิซรอล
 กนกวรรณ ระลึก

อารมณ�ปรารถนาคือเครื่องมือของอำนาจ
 นฤพนธ� ด�วงวิเศษ
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จาก “มดลูกก็ปจจัยการผลิต”
ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม:
การผลิตซ้ำ งานบาน และผูหญิงในทฤษฎีมารกซิสตออโตโนเมีย
 เกงกิจ กิติเรียงลาภ

ปญหา “ความจริง” เกี่ยวกับเซ็กและกามารมณในประวัติศาสตรไทย
 นฤพนธ ดวงวิเศษ

“สภาวะเสนทางบังคับ” (Path dependence):
รัฐศาสตรบนฐานประวัติศาสตร
 ภูริ ฟูวงศเจริญ

Peter Sloterdijk กับโลกา-อวกาศภิวัตน
 ธเนศ วงศยานนาวา

ธเนศ วงศยานนาวา กับการอาน มักซ เวเบอร ผานเทววิทยาทางการเมือง
 พิพัฒน พสุธารชาติ

บทตอบ “พิพัฒน พสุทธารชาติ”: วาดวย Max Weber
 ธเนศ วงศยานนาวา

นโยบายตางประเทศของสหรัฐฯ ตอภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ในสมัยรัฐบาล Barack Obama
 ประภัสสร เทพชาตรี

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมเศรษฐกิจของหมูบานไทย:
กรณีศึกษาหมูบานหนองแดง จังหวัดชัยภูมิ
 บุญยง ช�นสุวิมล

ปที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
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รัฐศาสตร�สาร ป�ที่ 36 ฉบับที่ 3
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การสร้างระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

 สมเกียรติ วันทะนะ

สถาบันนิยม “ใหม่” ในการศึกษารัฐศาสตร์

 ชาย  ไชยชิต

บทความวิจัย สถานการณ์ฉุกเฉินและความรุนแรง:

ศึกษาความเหมาะสมส�าหรับการควบคุมและจัดการ

การชุมนุมประท้วงของภาครัฐในช่วง พ.ศ. 2552-2553 

 สราวุธ ทับทอง

การเปลี่ยนผ่านอ�านาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอ�านาจ?  

ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอ�านาจเดียว การครองอ�านาจน�า 

และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน

 จิตติภัทร พูนข�า

การพัฒนาแนวทางในการน�าประติมากรรม

สู่พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

 กมล เผ่าสวัสดิ์

บทความปริทรรศน์: “ชวนถก: ชาติ ชาติพันธุ์”

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ปรัชญาปฏิบัติของการเลือกตั้งกับวิถีจริยธรรมการลงคะแนน: 

ปริทัศน์หนังสือ Jason Brennan, The Ethics of Voting 

(New Jersey: Princeton University Press, 2011)

 ฐิติกร  สังข์แก้ว
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จิ้มก้องขอหองโอรสสวรรค์: สมเด็จพระเจ้าตากสินกับจีนราชวงศ์ชิง
เจมส์ เค. ชิน (เฉียนเจียง) เขียน
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล

วงไพบูลย์แห่งลูกเสือและกาชาดไทยการก่อตวัของพลงัการเมอืงคณุธรรมในทศวรรษ 2500
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

Franco ‘Bifo’ Berardi กับทฤษฎีว่าด้วยการแตกกระจายของเวลา 
ความป่วยทางจิตในระบบทุนนิยมสัญญะ และการปลดปล่อยแบบจิตเภท
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

วิจารณ์หนังสือ ‘บทส�ำรวจควำมคิดทำงปรัชญำกำรเมืองของ ลีโอ สเตรำส์’ 
ของ อรรถสิทธิ์ สิทธิด�ารง
พิพัฒน์ พสุธารชาติ

การศึกษาเพื่อความเป็นไท (Liberal Education) และการปกป้องประชาธิปไตย
ของ ลีโอ สเตราส์: ตอบข้อวิจำรณ์ของ พิพัฒน์ พสุธำรชำติ
อรรถสิทธิ์ สิทธิด�ารง

การศึกษาเพื่อความเป็นไท/แบบเสรี (Liberal Education) ของ ลีโอ สเตราส์:  
ตอบ อรรถสิทธิ์ สิทธิด�ำรง
พิพัฒน์ พสุธารชาติ

ปริทัศน์หนังสือ การค้าชายแดน: จินตนาการเชิงพื้นที่และการผันแปรทางภูมิศาสตร์ 
Geographical Diversions: Tibetan Trade, Global Transactions Tina Harris, 2013 
Georgia University Press
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

มนุษย์ส�านึกใหม่กับปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อจุดจบของระบบทุนนิยม:
อุดมคติที่อาจ (แต่คงไม่ใช่ในเร็ววัน) เป็นจริง ? 
David Harvey (2014) Seventeen Contradictions and 
the End of Capitalism Suffolk, Great Britain: 
Profile Book eISBN 9781782830085 (338 pages)
วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
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การบริหารจัดการ

คณะรัฐศาสตร ไดกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงานของคณะ โดยมุงเนนดาน
การบริหารจัดการ ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของ
คณะรัฐศาสตร บรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นในป 2558 คณะรัฐศาสตรไดมีการพัฒนา
การบริหารจัดการท้ังดานบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธและอาคารสถานท่ี
รวมท้ังการมีสวนรวมของศิษยเกา การดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
การเขาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ดังนี้

ดานบุคลากร

1. จํานวนบุคลากร
ในปจจุบันคณะรัฐศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 45 คนและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

จํานวน  67 คน รวมท้ังสิ้น  112 คน ดังนี้

1.1 บุคลากรสายวิชาการ เปนอาจารยประจําในสาขาการเมืองการปกครอง จํานวน  12  คน
สาขาบริหารรัฐกิจ จํานวน 12 คน และสาขาการระหวางประเทศ จํานวน 15 คน รวมท้ังสิ้น 39 คน และอาจารย
ชาวตางประเทศ จํานวน 6 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

อาจารยสาขาการเมืองการ
ปกครอง 12 คน (26.67%)

อาจารยสาขาบริหารรัฐกิจ 12 คน
(26.67%)

อาจารยสาขาการระหวาง
ประเทศ 15 คน (33.33%)

อาจารยชาวตางประเทศ
6 คน (13.33%)

	 คณะรัฐศาสตร	ไดกําหนดยุทธศาสตร	เพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารงานของคณะ	โดยมุงเนน

ดานการบริหารจัดการ	ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร	เพื่อใหการดําเนินงานตาม

ภารกจิของคณะรฐัศาสตร	บรรลเุปาหมายทีค่าดหวงัอยางเต็มประสทิธภิาพ	ดงันัน้ในป	2558	คณะรฐัศาสตร

ไดมีการพัฒนา	การบริหารจัดการทั้งดานบุคลากร	งบประมาณ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การประชาสัมพันธ

และอาคารสถานที่	 รวมทั้งการมีสวนรวมของศิษยเกา	 การดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจํา

ปงบประมาณ	พ.ศ.2558	และการเขาโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลศิ	(EdPEx)	เพ่ือพฒันา

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด	ดังนี้

ด้านบุคลากร  
1. จำานวนบุคลากร

	 ในปจจุบันคณะรัฐศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการ	จํานวน	45	คนและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	

จํานวน	67	คน	รวมทั้งสิ้น	112	คน	ดังนี้

 1.1	 บุคลากรสายวิชาการ	เปนอาจารยประจําในสาขาการเมืองการปกครอง	จํานวน	12	คน	สาขา

บริหารรัฐกิจ	จํานวน	12	คน	และสาขาการระหวางประเทศ	จํานวน	15	คน	รวมทั้งสิ้น	39	คน	และอาจารย

ชาวตางประเทศ	จํานวน	6	คน	ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำานวนบุคลากรสายวิชาการ  

 1.2	 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	เปนพนักงานมหาวิทยาลัย	จํานวน	26	คน	พนักงานเงินรายได	

จํานวน		36	คน	และลูกจางประจํา	จํานวน	5	คน		รวมทั้งสิ้น		67	คน	ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   

การบริหารจัดการ

2

1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 26 คน พนักงานเงินรายได
จํานวน 36 คน และลูกจางประจํา จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น  67 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

2. วุฒิการศึกษา
อาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จํานวน 45 คน มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 37 คน

และวุฒิปริญญาโท จํานวน 8 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนอาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย 26
คน (38.81%)

พนักงานเงินรายได 36 คน
(53.73%)

ลูกจางประจํา 5 คน
(7.46%)

ปริญญาเอก 37 คน
(82.22%)

ปริญญาโท 8 คน
(17.78%)
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3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จํานวน 39 คน (ไมรวมอาจารยชาวตางประเทศ) มีตําแหนงทาง

วิชาการในตําแหนงศาสตราจารย จํานวน  6 คน  รองศาสตราจารย จํานวน  11 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน
11 คน และอาจารย จํานวน  11 คน

แผนภูมิท่ีแสดงจํานวนอาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

4. การพัฒนาบุคลากร
คณะรัฐศาสตร  ไดสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการอยางตอเนื่องตลอดมา ในป 2558 คณะรัฐศาสตรมุงเนนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนใหแกบุคลากร โดยมีโครงการท่ีบุคลากรเขารวมการประชุม สัมมนาและอบรม ไดแก
โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ มีจํานวน 13 โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน จํานวน 7 โครงการ  โครงการเพ่ิมพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 โครงการ และโครงการ
เพ่ิมพูนความรูเฉพาะทาง  จํานวน 5 โครงการ รวมท้ังสิ้น 30 โครงการ ดังนี้

ศาสตราจารย 6 คน
(15.38%)

รองศาสตราจารย
11 คน (28.21%)

ผูชวยศาสตราจารย
11 คน (28.21%)

อาจารย 11 คน
(28.21%)

2. วุฒิการศึกษา

	 อาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร	 จํานวน	 45	 คน	 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก	 จํานวน	 
37	คน	และวุฒิปริญญาโท	จํานวน	8	คน	ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำานวนอาจารย์ประจำาของคณะรัฐศาสตร์ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

2

1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 26 คน พนักงานเงินรายได
จํานวน 36 คน และลูกจางประจํา จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น  67 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

2. วุฒิการศึกษา
อาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จํานวน 45 คน มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 37 คน

และวุฒิปริญญาโท จํานวน 8 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนอาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย 26
คน (38.81%)

พนักงานเงินรายได 36 คน
(53.73%)

ลูกจางประจํา 5 คน
(7.46%)

ปริญญาเอก 37 คน
(82.22%)

ปริญญาโท 8 คน
(17.78%)

3. ตำาแหน่งทางวิชาการ

	 อาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร	 จํานวน	 39	 คน	 (ไมรวมอาจารยชาวตางประเทศ)	 มีตําแหนง 
ทางวิชาการในตําแหนงศาสตราจารย	จํานวน	6	คน	รองศาสตราจารย	จํานวน	11	คน	ผูชวยศาสตราจารย	
จํานวน	11	คน	และอาจารย	จํานวน		11	คน

แผนภูมิแสดงจำานวนอาจารย์ประจำาของคณะรัฐศาสตร์ จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

4

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการท่ีบุคลากรเขารวมประชุมและอบรม

รายช่ือโครงการ

1. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

ลําดับท่ี วันท่ี โครงการอบรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1 15-16 มิ.ย.58 การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในรุน 11 สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม
2 20-21 ก.ค.58 การวิเคราะหความเสีย่งเพ่ือการออกแบบการบริหาร

จัดการ รุน 1
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารงาน
ของภาครัฐ รัฐศาสตร

3 25 พ.ย.58 การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและการสราง
คุณคาในการบริการ รุน 27

สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม

4 15-16 ม.ค.59 เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ ครั้งท่ี 3 หัวขอ การพัฒนาบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

5 25 ก.พ.59 KM Series ครั้งท่ี 1 เรื่องการเรียนการสอน ฝายประกันคณุภาพ
การศึกษา

6 10-11มี.ค.59 อบรมการบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ รุน 1 สถาบันคลังสมอง
แหงชาติ

พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 13
โครงการ (43.33%)

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน 7 โครงการ (23.33%)

เพ่ิมพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการ (16.67%)

เพ่ิมพูนความรูเฉพาะทาง 5
โครงการ (16.67%)

4. การพัฒนาบุคลากร

	 คณะรัฐศาสตร	ไดสงเสรมิและสนบัสนนุในการพัฒนาความรูความสามารถของบคุลากรทัง้สายวชิาการ
และสายสนับสนุนวิชาการอยางตอเน่ืองตลอดมา	 ในป	 2558	 คณะรัฐศาสตรมุงเนนพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะ	 รวมทั้งทักษะท่ีจําเปนใหแกบุคลากร	 โดยมีโครงการที่บุคลากรเขารวมการประชุม	 สัมมนาและ
อบรม	ไดแก	โครงการพฒันาความเปนเลศิทางวชิาการ	มจีาํนวน	13	โครงการ	โครงการพฒันาศกัยภาพและ
สมรรถนะในการทํางาน	 จํานวน	7	 โครงการ	 โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	จํานวน	5  
โครงการ	และโครงการเพิ่มพูนความรูเฉพาะทาง	จํานวน	5		โครงการ	รวมทั้งสิ้น	30	โครงการ	ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำานวนโครงการที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมและอบรม
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รายชื่อโครงการ 

 1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

 ลำาดับที่ วันที่ โครงการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในรุน	11  

การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ

การบริหารจัดการ	รุน	1 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและ

การสรางคุณคาในการบริการ	รุน	27 

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ	ครั้งที่	3	หัวขอ	

การพัฒนาบุคลากร

KM	Series	ครั้งที่	1	เรื่องการเรียนการสอน

อบรมการบรหิารหลักสตูรสูความเปนเลิศ	รุน	1

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาสูความเปนเลิศ	ครั้งที่	5	“การปรับปรุง

ระบบปฏิบัติการและกระบวนการทํางาน”

อบรมหลักสูตรการประเมินตนเองดวยเกณฑ	

EdPEx	(Self	–	Assessment	:	SA	)	

KM	Series	ครั้งที่	2	เรื่องความรวมมือ

ทางวิชาการ

KM	Series	ครั้งที่	3	เรื่องวิจัย

KM	Series	ครั้งที่	4	การประชาสัมพันธสราง

ชื่อเสียงดานวิจัย		

KM	Series	ครั้งที่	5	การขอตําแหนง

ทางวิชาการ	การเบิกจายเงินอยางไรใหถูก

ระเบียบราชการ									

อบรมดานอาเซียน	ดูงานกระทรวง

ตางประเทศและศูนยวัฒนธรรมอาเซียน

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพบริหารงาน

ของภาครัฐ	รัฐศาสตร

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

สถาบันคลังสมองแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ศูนยอาเซียน	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

15-16	มิ.ย.58

20-21	ก.ค.58

25	พ.ย.58

15-16	ม.ค.59

25	ก.พ.59

10-11มี.ค.59

11-12	มี.ค.59

21-23	มี.ค.59

24	มี.ค.59

21	เม.ย.59

26	พ.ค.59

23	มิ.ย.59

30	พ.ย.59
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 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการทำางาน

 3. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ลำาดับที่ วันที่ โครงการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ลำาดับที่ วันที่ โครงการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

เทคนิคการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  

การพฒันาระบบความคดิเพ่ือสรางประสิทธภิาพ 

ในการทํางานดวย	Mind	Map	รุน	7

การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพ

ในการทํางาน		

อบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา	รุน	23

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

รายงานการประชุม	รุนที่	13

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย

นิเทศอาจารยใหม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส	

(E-document)

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส		

(e-Government	Procurement	:	e-	GP)	

ระยะ	3 

ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย	

Android	Programming	:	Basic	Course

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป	MS	Excel	เพื่อการ

วิจัย	

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

สมาคมสหกิจศึกษา

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพบริหารงาน

ของภาครัฐ	รัฐศาสตร

งานพัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กองงานศูนยรังสิต

งานพัฒนาบุคลากร

สถาบันประมวลขอมูล

เพื่อการศึกษาและพัฒนา

สถาบันประมวลขอมูล

เพื่อการศึกษาและพัฒนา

ศูนยวิจัยดิเรก	ชัยนาม

คณะรัฐศาสตร

4	พ.ค.58

30	มิ.ย.-

1	ก.ค.58

15-16	ต.ค.58

2-5	พ.ย.58

24-26	ก.พ.59

22-25	มี.ค.59

24-27	พ.ค.59

11	ก.ย.58

13	ต.ค.58

15	ม.ค.59

8-10	ก.พ.59

29	ก.พ.59
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 4. โครงการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง  

 ลำาดับที่ วันที่ โครงการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

แกนการจัดการดานการเงิน	รุน	1 

 

การบริหารงานการเงินเชิงปองกัน:	

ขอเท็จจริงจากสํานวน/คดี	

เสริมสรางความรูธรรมาภิบาลกับการบริหาร

การเงินและการคลังในมหาวิทยาลัย	

การถายทอดความรูเกี่ยวกับระเบียบและวิธี

การทางการเงินและพัสดุ			

“เราเรียนรูอะไร..จากเหตุการณรั่วไหลสาร

ดับเพลิงไพรโรเจน	ธนาคารไทยพาณิชย”

สํานักเสริมศึกษาและ

บริการสังคม

กองนิติการ

สถาบันตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น	แหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานบริหารและ

ธุรการคณะฯ

งานวจิยัและบรกิารวชิาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร

22-23	มิ.ย.58

26	ส.ค.58

24	พ.ย.58

7	มี.ค.59

25	มี.ค.59

ด้านงบประมาณ
	 คณะรัฐศาสตรบริหารงานโดยมีแหลงบประมาณหลักเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานจํานวน	3	แหลง

ดวยกัน	 คือ	 งบประมาณแผนดิน	 งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน	 และงบกองทุนคาธรรมเนียม 

การศึกษาเพื่อการพัฒนา	โดยจําแนกไดดังนี้	

	 สําหรับงบประมาณรายจายประจําป	 2558	 คณะรัฐศาสตร	 ไดมีรายจายจริง	 เปนจํานวน	

59,270,053.69	บาท	โดยสามารถจําแนกตามแหลงงบประมาณ	ดังนี้คือ	

	 -	 งบประมาณรายจายจริงจากงบประมาณแผนดินจํานวน	 39,106,329.98	 บาท	 คิดเปนรอยละ	

65.98	ของรายจายจริงทั้งหมด	

	 -	 งบประมาณรายจายจรงิจากงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานจาํนวน	17,279,002.61	บาท 

คิดเปนรอยละ	29.15	ของรายจายจริงทั้งหมด	

	 -	 งบประมาณรายจายจริงจากงบกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจํานวน					

2,884,721.10	บาท	คิดเปนรอยละ	4.87	ของรายจายจริงทั้งหมด

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 

จำาแนกตามแหล่งงบประมาณ

7

- งบประมาณรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานจํานวน 17,279,002.61 บาทคิดเปน
รอยละ 29.15 ของรายจายจริงท้ังหมด

- งบประมาณรายจายจริงจากงบกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจํานวน 2,884,721.10
บาท คิดเปนรอยละ 4.87 ของรายจายจริงท้ังหมด

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจายของคณะรัฐศาสตร ปงบประมาณ 2558
จําแนกตามแหลงงบประมาณ

สําหรับงบประมาณรายจายจริงจากงบประมาณแผนดินจํานวน 39,106,329.98 บาท สามารถจําแนก
รายละเอียดไดดังนี้

- งบเงินอุดหนุนจํานวน 343,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.88 ของรายจายจริงจากงบประมาณแผนดิน
- งบบุคลากรจํานวน 37,887,570.11 บาท คิดเปนรอยละ 96.89 ของรายจายจริงจากงบประมาณแผนดิน
- งบดําเนินงานจํานวน 875,759.87 บาท คิดเปนรอยละ 2.24 ของรายจายจริงจากงบประมาณแผนดิน

งบประมาณแผนดิน 39,106,329.98
บาท (65.98%)

งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน 17,279,002.61

บาท (29.15%)

งบกองทุนคาธรรมเนียม
การศึกษา 2,884,721.10 บาท

(4.87%)
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8

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณแผนดินของคณะรัฐศาสตร ปงบประมาณ 2558
จําแนกตามประเภทงบประมาณ

ในสวนของงบประมาณรายจายจริงจากรายไดหนวยงานจํานวน 17,279,002.61 บาท สามารถจําแนกการ
ใชจายตามยุทธศาสตรไดดังนี้ โดยยุทธศาสตรสรางความเปนเลิศในการบริหารภายในมีรายจายจริงสูงสุดจํานวน
11,571,170.10 บาท (รอยละ 66.97) รองลงมา คือ ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากลจํานวน
3,646,250.41 บาท (รอยละ 21.10) ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล และแกไขปญหาของสังคม
จํานวน 1,709,860.00 บาท (รอยละ 9.90) ยุทธศาสตรพลิกฟนบทบาทในการชี้นํา และนําเสนอทางออกอยาง
สรางสรรคใหสังคมจํานวน 324,026.10 บาท (รอยละ 1.88) และยุทธศาสตรการปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร
และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมใหแกประชาชน และสังคมจํานวน 27,696.00 บาท
(รอยละ 0.16)

งบเงินอุดหนุน
343,000.00 บาท

(0.88%)

งบบุคลากร
37,887,570.11 บาท

(96.88%)

งบดําเนินงาน
875,759.87 บาท

(2.24%)

		 สําหรับงบประมาณรายจายจรงิจากงบประมาณแผนดนิจาํนวน	39,106,329.98	บาท	สามารถจําแนก

รายละเอียดไดดังนี้

		 -	 งบเงนิอดุหนนุจาํนวน	343,000.00	บาท	คดิเปนรอยละ	0.88	ของรายจายจริงจากงบประมาณแผนดนิ

		 -	 งบบคุลากรจาํนวน	37,887,570.11	บาท	คดิเปนรอยละ	96.89	ของรายจายจรงิจากงบประมาณแผนดนิ

		 -	 งบดาํเนนิงานจาํนวน	875,759.87	บาท	คดิเปนรอยละ	2.24	ของรายจายจรงิจากงบประมาณแผนดนิ

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณแผ่นดินของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 

จำาแนกตามประเภทงบประมาณ

	 ในสวนของงบประมาณรายจายจรงิจากรายไดหนวยงานจํานวน	17,279,002.61	บาท	สามารถจําแนก

การใชจายตามยทุธศาสตรไดดงันี	้โดยยทุธศาสตรสรางความเปนเลศิในการบรหิารภายในมีรายจายจริงสงูสุด

จํานวน	11,571,170.10	บาท	(รอยละ	66.97)	รองลงมา	คือ	ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน

สากลจํานวน	3,646,250.41	บาท	(รอยละ	21.10)	ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล	และ

แกไขปญหาของสังคมจํานวน	1,709,860.00	บาท	(รอยละ	9.90)	ยุทธศาสตรพลิกฟื้นบทบาทในการชี้นํา	

และนําเสนอทางออกอยางสรางสรรคใหสังคมจํานวน	324,026.10	บาท	 (รอยละ	1.88)	 และยุทธศาสตร

การปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร	และทํานุบํารุงสังคม	ประชาธิปไตย	คุณธรรม	ศิลปะ	วัฒนธรรมใหแก

ประชาชน	และสังคมจํานวน	27,696.00	บาท	(รอยละ	0.16)

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 

จำาแนกตามยุทธศาสตร์

9

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2558
จําแนกตามยุทธศาสตร

สําหรับเงินรายไดหนวยงานของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558ท่ีเปน
รายรับจริง มีจํานวน 25,713,092.26 บาท ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ โดยเงินอุดหนุนท่ัวไปจาก
มหาวิทยาลัยเปนรายรับสูงสุดคิดเปนจํานวน 10,864,200.00 บาท (รอยละ 42.26) รองลงมา คือรายไดโครงการ
บริการสังคมจํานวน 7,421,656.32 บาท (รอยละ 28.87) เงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จํานวน 3,253,155.17 บาท (รอยละ 12.66) รายไดอ่ืนๆ จํานวน 2,361,733.16 บาท (รอยละ 9.18) ดอกผลจาก
เงินลงทุนในระหวางปงบประมาณ 2558 จํานวน 1,765,747.61 บาท (รอยละ 6.87) และเงินบริจาคและดอกผล
ของเงินบริจาคจํานวน 46,600.00 บาท (รอยละ 0.18)

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
3,646,250.41 บาท

(21.10%)

ยุทธศาสตรสรางความ
เปนเลิศในการบรหิาร
11,571,170.10 บาท

(66.97%)

ยุทธศาสตรการสรางงานวิจัย
1,709,860.00 บาท

(9.90%)ยุทธศาสตรพลิกฟนบทบาทในการชี้นํา
324,026.10 บาท (1.88%)

ยุทธศาสตรการปลูกฝงจิต
วิญญาณธรรมศาสตร

27,696.00 บาท (0.16%)
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10

แผนภูมิแสดงภาพรวมรายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2558
จําแนกตามประเภทของรายได

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ

คณะรัฐศาสตรไดมีการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 ไดมีการ

นําระบบงานพิมพผานออนไลน (Print Quota) มาใหบริการแกอาจารย และนักศึกษา โดยไมคิดคาใชจาย ท้ังท่ี

ทาพระจันทรและศูนยรังสิต

นอกจากนีค้ณะรัฐศาสตร ยังใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน

เพ่ือใหผูคนสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกรวดเร็ว อาทิ

เงินอุดหนุนทั่วไปจาก
มหาวิทยาลัย

10,864,200.00 บาท…

รายไดโครงการบริการสังคม
7,421,656.32 บาท

(28.86%)

เงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษา
3,253,155.17 บาท

(12.65%)

รายไดอื่นๆ
2,361,733.16 บาท (9.18%)

ดอกผลจากเงินลงทุนฯ
1,765,747.61 บาท

(6.87%)

เงินบริจาคและดอกผลของเงิน
บริจาค 46,600.00 บาท…

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

	 คณะรฐัศาสตรไดมกีารพฒันางานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาอยางตอเนื่อง	 โดยในป	 2558	 ไดมีการนําระบบงานพิมพ 

ผานออนไลน	(Print	Quota)	มาใหบรกิารแกอาจารย	และนกัศึกษา	

โดยไมคิดคาใชจาย	ทั้งที่	ทาพระจันทรและศูนยรังสิต	

	 นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร 	 ยังให ความสําคัญกับการ

ประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคมออนไลนมากขึ้น	 เพื่อใหผู คน

สามารถเขาถึงไดงายและสะดวกรวดเร็ว	อาทิ	

 1)	 	มกีารปรบัปรงุเวบ็ไซตของคณะรฐัศาสตร	(http://www.

polsci.tu.ac.th/)	ใหทันตอเหตุการณมากขึ้น	

	 สําหรับเงินรายไดหนวยงานของคณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 ประจําปงบประมาณ	

2558ทีเ่ปนรายรบัจรงิ	มจีาํนวน	25,713,092.26	บาท	ซึง่สามารถจําแนกรายละเอยีดไดดงันี	้โดยเงนิอดุหนนุ

ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยเปนรายรับสูงสุดคิดเปนจํานวน	10,864,200.00	บาท	(รอยละ	42.26)	รองลงมา	คือ

รายไดโครงการบรกิารสงัคมจํานวน	7,421,656.32	บาท	(รอยละ	28.87)	เงนิกองทนุคาธรรมเนยีมการศกึษา

เพื่อการพัฒนาจํานวน	3,253,155.17		บาท	(รอยละ	12.66)	รายไดอื่นๆ	จํานวน	2,361,733.16		บาท	(รอย

ละ	9.18)	ดอกผลจากเงินลงทุนในระหวางปงบประมาณ	2558	จํานวน	1,765,747.61	บาท	(รอยละ	6.87)	

และเงินบริจาคและดอกผลของเงินบริจาคจํานวน	46,600.00	บาท	(รอยละ	0.18)

แผนภูมิแสดงภาพรวมรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 จำาแนกตามประเภทของรายได้
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 2)		มกีารแจงขาวสาร	ตางๆ	ผานทางเฟชบุค๊ของ

คณะรัฐศาสตร	 (https://www.facebook.com/pr.

polsci.tu)	 นับเปนชองทางที่ทรงพลังและเขาถึงไดงาย

ทีส่ดุในยคุปจจบุนันี	้เพราะสามารถแชรขาวสารไดอยาง

ทนัทวงท	ีอกีทัง้ยงัสือ่สารโตตอบกนัไดอยางสะดวก	และ

ตรงกลุมเปาหมายที่สุด

 4)		คณะรัฐศาสตร	เริ่มมีการจัดทําจดหมายขาว	

Newsletter	ผานระบบออนไลน	ทุกๆ	3	เดือน	เพื่อแจง

ขาวสาร	และประชาสัมพนัธขอมลูทีเ่ปนประโยชนใหแก

บุคลากรของคณะรัฐศาสตรไดรับทราบ	

ด้านอาคารสถานที่
	 การพัฒนาดานอาคารสถานท่ี	 คณะรัฐศาสตรใหความสําคัญในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่

เอื้อตอการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุด	ในป	2558		ไดดําเนินการดังนี้

 1.	 มีการปรับปรุงหองพักอาจารย	ชั้น	3	ที่ทาพระจันทร	และปรับปรุงหองบรรยาย	จํานวน	7	หอง										

ที่ศูนยรังสิต

 2.	 มกีารนาํระบบรกัษาความปลอดภยัมาใช	โดยอาจารยแตละทานตองใช	Key	Card	ในการเขาหอง

พักอาจารย	ทั้งทาพระจันทรและศูนยรังสิต	

 3.	 ปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณคณะรัฐศาสตร	 ศูนยรังสิต	 เพื่อใหภูมิทัศนรมรื่นสวยงาม	 ตลอดจนมี 

การจัดทําหองหนังสือ	เพื่อใหนักศึกษาไดเขามาอานหนังสือที่นาสนใจและเปนประโยชน

 3)		มีการเผยแพรกิจกรรม	 งานตางๆ	 ของคณะ

รัฐศาสตร	 ในรูปของวิดีทัศนผานทางยูทูป	 (https://

www.youtube.com/user/polscitu)		ซึ่งเปนอีกชอง

ทางหนึ่งที่สามารถส่ือสารหรือประขาสัมพันธใหผูสนใจ

สามารถรับชมหรือติดตามยอนหลังได	 เชน	 วิดีทัศน

แนะนําคณะรัฐศาสตร		วิดีทัศนการจัดสัมมนา	เปนตน
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ด้านความร่วมมือของศิษย์เก่า
	 การสรางความสมัพนัธกบัศษิยเกา	เปนสวนหนึง่ทีส่าํคญัเปนอยางยิง่ของการบรหิารจัดการในองคกร								

ที่ผานมาการจัดกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร	จะไดรับความรวมมือจากศิษยเกาเปนอยางดี	ดังนั้นในป	2558          

คณะรัฐศาสตรจึงไดพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดน	ประจําป	2558	ซึ่งไดรับโลเกียรติยศ	ในงานสิงหคืนถํ้า													

ในวันที่	12	ธันวาคม	2558		จํานวน	13	คน	ดังนี้

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ ประจำาปี 2558

ได้รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ในงานสิงห์คืนถำ้าวันที่ 12 ธันวาคม 2558

การดำาเนนิงานตามคำารบัรองปฏบัิตริาชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
	 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 หมวด	 8  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ	คุณภาพการใหบริการ	ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ	

ความคุมคาในภารกจิ	โดยสวนราชการทีใ่หบรกิารมคีณุภาพเปนไปตามเปาหมายทีกํ่าหนด		ซึง่ผลการปฏิบตัิ

งานของคณะรัฐศาสตร	ที่ปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ	พ.ศ.2558		โดยรวม

มีคาเทากับ	76.72	คะแนน	จากทั้งหมด	100	คะแนน	มีรายละเอียดในแตละมิติ	ดังนี้

 ลำาดับที่ ชื่อ โล่เกียรติยศ  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

นายสมศักดิ์														จังตะกุล

นายวิเชียร															จันทรโณทัย

นางลักษณา														โรจนธํารงค

นายวิณะโรจน											ทรัพยสงสุข

นายสมชาย															พูลสวัสดิ์

นายพิชยพันธุ													ชาญภูมิดล

นายพิษณุ																		สุวรรณชฎ

นางกนกทิพย														รชตะนันทน

พลโท	ถกลเกียรติ									นวลยง

นายฉัตรณรงค													ฉัตรภูติ

นายสมเกียรติ														ถาวรวิศิษฐพร

นายพยงฐ																			ศรีทอง

นายสมเตน																		เลิศไตรภพ

ดานการปกครอง

ดานการปกครองทองถิ่น

ดานการบริหาร

ดานการตางประเทศ

ดานความมั่นคง

ดานธุรกิจเอกชนหรือ							

ภาครัฐวิสาหกิจ

ดานประชาสังคม

ดานพัฒนาชุมชน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
	 ในปทีผานมา	 คณะรัฐศาสตรไดเขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ	

(Incubation	Project)		เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา	โดยมหีนวยงานทีเ่ขารวมโครงการบมเพาะคณุภาพ

การศกึษาสูความ	เปนเลศิ	รวมจาํนวนทัง้สิน้	79	หนวยงาน	จาก	37	สถาบนั	แบงเปนระดบัคณะวชิา	จาํนวน	

66	หนวยงาน	และระดับสถาบัน	จํานวน	13	หนวยงาน		โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)		

ไดพิจารณาคัดเลือกหนวยงานเพื่อเขารวมโครงการฯ	จํานวนทั้งสิ้น	15	หนวยงาน	จาก	10	สถาบัน	แบงเปน

หนวยงานระดับคณะวิชา	จํานวน	13	หนวยงาน	และระดับสถาบัน	2	หนวยงาน	โดยมีผลการดําเนินงาน	

ดังนี้

	 1.	 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร	 “เคร่ืองมือ 

สําหรับ	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	 (Tools	 Training)”	 หัวข้อ	 “Leadership	 for	

Educational	Excellence.	”	ระหว่างวันที่	9-10	พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงแรมเบเคอลีย์	ประตูน้ํา

 มิติ ค่านำ้าหนัก คะแนน
  (ร้อยละ) ถ่วงนำ้าหนัก

 1.	ประสิทธิผล	 93.23 70.89

      1.1	มหาวิทยาลัยวิจัย	 84.12 62.75

      1.2	ความเปนนานาชาติ	 2.35 2.35

      1.3	มหาวิทยาลัยของประชาชน	 1.76 1.76

      1.4	ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน	

												 ประจําปการศึกษา	2557 5.00 4.03

 2.	ประสิทธิภาพ	 1.18 0.88

 3.	การพัฒนาองคกร	 5.59 4.95

	 	 	 	 เฉลี่ยทุกมิติ	 100.00 76.72

ผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
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	 2.	 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร	 “เครื่องมือ
สําหรับ	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	 (Tools	 Training)	 ครั้งที่	 2”	 หัวข้อ	 “การวางแผน
กลยุทธ์และการขับเคล่ือนกลยุทธ์”	 จัดโดย	สกอ.	 ระหว่างวันท่ี	 18-19	 ธันวาคม	2558	ณ	 โรงแรมเบเคอลีย์	 
ประตูน้ํา

	 3.	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน 
ทีเ่ปน็เลศิ	(EdPEx)		โดย	ผศ.ดร.ทวดิา	กมลเวชช	รองคณบดีฝา่ยวิชาการ	แบง่ปนัและแลกเปล่ียนประสบการณ์
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	 ในวันที่	 15	 กันยายน	 2558	 เวลา	 13.00-14.30	ณ	 ห้องประชุม 
ชั้น	2	คณะรัฐศาสตร์	ศูนย์รังสิต

 4.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพองคการ		โครงการบมเพาะคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศโดย	คุณกิตติพัทธ	จิรวัสวงศ	ที่ปรึกษาโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศในวันจันทรที่	19	ตุลาคม	2558	ณ	หองประชุม	ร.202	คณะรัฐศาสตร	ทาพระจันทร

	 การดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศดวย
เกณฑEdPEx	ของคณะรัฐศาสตรตอจากนี้	จะมีการดําเนินการพัฒนากระบวนการทํางานที่สําคัญ	อาทิเชน	
การพัฒนาระบบขอมลูเพือ่การบรหิารและตดัสินใจ	ระบบประเมินผลสาํเรจ็ดานการบริหารทรพัยากรบคุคล
ของคณะ	เปนตน		ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลตอนักศึกษา	บุคลากร	
ศิษยเกา	และผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวนตอไป
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ด้านวิชาการ 
เพื่อความเปนเลิศดานวิชาการ	 คณะรัฐศาสตรมีโครงการท่ีสรางความรวมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียน

นักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางๆ	ดังตอไปนี้		

 1. โครงการ Summer School 2016   

	 คณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์เปน็เจา้ภาพจดักจิกรรม	Summer	School	2016		ระหวา่ง

วันที่	1-5	สิงหาคม	2559	เพื่อกําหนดประเด็นการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้	เรื่อง	«Identity	

and	International	Relations	in	East	Asia:	Culture,	Religion,	Ethnicity,	and	Nationalism»		

	 โครงการนี้เปนความรวมมือกับ	4	 สถาบันการศึกษาจาก	 4	 ประเทศ	 ประกอบดวย	 School	 of	

International	Studies		มหาวทิยาลยัปกกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	School	of	Humanities	and	Social	

Studies		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง	สาธารณรัฐสิงคโปร	Graduate	

School	of	International	Studies	มหาวิทยาลัยเกาหลี	สาธารณรัฐเกาหลี	

(เกาหลใีต)	และ	Graduate	School	of	Asia	Pacific	Studies		มหาวทิยาลยั

วาเซดะ	ประเทศญี่ปุน		ซึ่งเปนพันธมิตรเครือขาย	Campus	Asia-	The	East	

Asian	University	Institute	(EAUI	Program)		เพือ่การแลกเปลีย่นนกัศกึษา

ประจําภาคเรียน	และการรวมกิจกรรม	Summer	&	Winter	School		

 2. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางการบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 6  

The International Conference on Public Organization (ICONPO VI)  

	 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางการบริหาร

รัฐกิจ	 ครั้งที่	 6	 The	 International	 Conference	 on	 Public	

Organization	 (ICONPO	 VI)	 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ

รฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์รว่มกบั	สมาคมการบรหิารรฐั

กิจแห่งเอเชียแปซิฟิก	(Asia	Pacific	Society	for	Public	Affairs)		 

จะจัดขึ้นในวันที่	 10-11	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 คณะรัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ท่าพระจันทร์

 3. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการ

ระหว ่างประเทศและการพัฒนา  ( International 

Conference on International Relations and 

Development, ICIRD)  

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมกับศูนย์

ขา่วสารสนัตภิาพ	กรงุเทพฯ		จะจัดประชุมวชิาการระดบันานาชาติ

ในหัวข้อ	New	Horizons	of	 ‘Human	 (in)	 security’:	 Rising	

Concerns	and	Emerging	Alternatives	in	Asia-Pacific	and	

Beyond	ในวันที่	20-21	กรกฎาคม	2560			

ก้าวที่ 68  
ก้าวเพื่อความเป็นเลิศ
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ด้านการวิจัย
เพื่อความเปนเลิศดานการวิจัย	คณะรัฐศาสตรมีโครงการดานการวิจัยที่จะดําเนินงาน	ดังตอไปนี้		

 1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ตำาราทางรัฐศาสตร์ 		สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการไดนํา

งานวิจัยที่ผลิตออกมา	มาตอยอดเขียนเปนตําราทางรัฐศาสตร	เพื่อนําไปใชประกอบการเรียนการสอนและ

สามารถนําไปเผยแพรใหความรูแกผูที่สนใจศึกษาความรูดานรัฐศาสตร		ทั้งนี้ไดมีการนําเอางานดังกลาวไป

ผลติเปนตําราทีทํ่าใหงายตอการอานทําความเขาใจ	มากกวางานท่ีอยูในรปูแบบของงานวิจยั	เพือ่ใหประชาชน

ไดเขาถึงและสามารถรับรูถึงองคความรูใหม	ๆ	ที่เปนที่ตองการทางสังคมในขณะนี้ไดเปนอยางดี	

 2. โครงการวิจัยที่กำาลังดำาเนินการ  

	 คณะรัฐศาสตร	มีโครงการวิจัยที่คณาจารยและนักวิจัย	กําลังดําเนินการอยูหลายเรื่อง	ดังนี้

 1)		 ความฝนแบบไทย:	อทิธพิลของความฝนแบบอเมรกินัตอวฒันธรรมทางเศรษฐกจิและการเมอืงไทย

    2)		 ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับอินเดียในโครงสรางอํานาจที่เปลี่ยนแปลงไป											

 3)	 อํานาจไรพรมแดน		

	 4)	 แนวทางการพัฒนาทางการเมืองเพื่อลดระดับการคอรัปชั่นในประเทศไทย:กรณีศึกษาในช่วง

ปี	พ.ศ.	2540-2558

 5)	 สังคม-รัฐศาสตรกับประสาทวิทยาศาสตร	

 6)	 ความขัดแยงทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต:	 ความยอนแยงของกระบวนการสราง

ประชาธิปไตยกับพระราชอํานาจนําในสังคมไทย	

 7)	 กลไกการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน

 8)	 ความขัดแยงและผลกระทบตอพลวัตการยายถิ่นและความสัมพันธทางชาติพันธุในพ้ืนที่

เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต	

 9)		 การกํากับดูแลของรัฐ:	กรณีศึกษาดานกิจการโทรคมนาคม	

 10)	 การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใชวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติ	

 11)	 การยอมรบัการสือ่สารในรปูแบบอนิโฟกราฟิกเพือ่การเรยีนรูของคนรุนใหม	:	เจเนอเรชัน่วาย

 12)	 สํารวจความคิดเรื่องความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใตความขัดแยงทางการ

เมืองไทยในทศวรรษปจจุบัน	

 3.  โครงการรบัฟังความคดิเหน็การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมือง 

พ.ศ. 2551 และ (ร่าง) แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2   

	 สภาพัฒนาการเมือง	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์	 

จะจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง	พ.ศ.	 2551	 และ	

(ร่าง)	 แผนพัฒนาการเมือง	 ฉบับท่ี	 2	 ในวันจันทร์ท่ี	 16	พฤษภาคม	2559	 เวลา	 8.30-16.00	น.	ณ	 โรงแรม 

เอบีน่า	เฮ้าส์	กรุงเทพมหานคร	
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ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
	 สําหรับการใหบริการทางวิชาการแกสังคม	คณะรัฐศาสตรมีโครงการที่จะดําเนินงานดังตอไปนี้		

 1. โครงการงานเสวนา 

	 เนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประจําปี	2559	หัวข้อเรื่อง	

“สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี:	ผลสําเเร็จ	อุปสรรค	และความท้าทาย”	ในวันพุธที่	15	มิถุนายน	

2559		เวลา	12.30-16.00	น.	ณ	หอประชุมศรีบูรพา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์		

 2. โครงการอบรมครูสายสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	รวมกับศูนยเครือขายการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง

ประชาธิปไตย	จะจัดอบรมให้แก่ครูสายสังคมศาสตร์		เรื่อง	“ประชาธิปไตยกับการสร้างพลเมือง”	กําหนด

จัดประมาณวันที่		29-31	กรกฎาคม	2559		ณ	ห้องนานาภิรมย์	โรงแรมนูโว	ซิตี้	กรงเทพฯ

ด้านกายภาพ
	 เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน	 คณะรัฐศาสตร 

จะปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก	ดังนี้

 1.	 ปรับปรุงหองศูนยประมวลขอมูล	ทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต

 2.	 ปรับปรุงหองประชุม	ร.	102	และ	ร.202	ทาพระจันทร

 3.	 ปรับปรุงระบบ	VDO	Conference	เพื่อรองรับการประชุมระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสิต
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ประชาสัมพันธ์  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำาหรับนักบริหาร (EPA)

  โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำาหรับนักบริหาร (MPE)

   โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR)

สถานที่ติดตอ	
โครงการ	EPA	คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทร.	02-226-2440,	02-613-2325,	02-316-2343
โทรสาร	02-226-2440
Website:	www.polsci.tu.ac.th/epa	
www.facebook.com/epa	polsc	tu		Email	:	epapolsci@gmail.com

สถานที่ติดตอ	
โครงการ	MPE	คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทร.	02-613-2335,	02-613-2344		โทรสาร		02-226-1028
Website:	www.polsci.tu.ac.th/mpe							
www.facebook.com/mpe	tu			Email	:	polsci.mpe@gmail.com

สถานที่ติดตอ	
โครงการ	MIR	คณะรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทร.	02-613-2311,	02-623-5157		โทรสาร		02-623-5323
Website:	www.polsci.tu.ac.th/mir											
www.facebook.com/mir.thammasat			
Email	:	mir@tu.ac.th,	mir.thammasat@gmail.com	

เปิดรับสมัคร มกราคม - เมษายน ของทุกปี
สมัครได้ที่  โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2  มธ.ท่าพระจันทร์

เปิดรับสมัคร มกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี
สมัครได้ที่  - โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์  ชั้น 2  มธ.ท่าพระจันทร์ 

 - โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4  มธ.ศูนย์รังสิต

เปิดรับสมัคร พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
สมัครได้ที่  โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์  ชั้น 2  มธ.ท่าพระจันทร์ 
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ประชาสัมพันธ์  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	จะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

	 การบริหารงานของภาครัฐและเอกชน	ในหลักสูตรตางๆ	ดังนี้	

 1.	 หลักสูตรเรื่อง	“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”

	 	 รุ่นที่	15	วันที่	20-22	มิถุนายน	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 	 รุ่นที่	16	วันที่	17-19	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 	 รุ่นที่	17	วันที่	26-28	ตุลาคม	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 	 รุ่นที่	18	วันที่	7-9	ธันวาคม	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 2.	 หลักสูตรเรื่อง	“เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหน่ง”

	 	 รุ่นที่	2	วันที่	6-8	กรกฎาคม	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 	 รุ่นที่	3	วันที่	9-11	พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

	 3.	 หลักสูตรเรื่อง	“บริหารความเสี่ยง”

	 	 รุ่นที่	4	วันที่	7-8	มิถุนายน	2559	ณ	โรงแรมรอยัล	ปร๊นเซส	หลานหลวง	กทม.

“รัฐศาสตร์สาร”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/
index.php?option=com_content&view=
article&id=14&Itemid=132

หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่ 

คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	(ทาพระจนัทร)
เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร	10200

เวลาติดต่อ: วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	9.00	-	16.00	น.				Email:	polsci.mpe@gmail.com

	 “รัฐศาสตรสาร”	เปนวารสารทางวิชาการที่เกาแก	และไดรับการยอมรับ
ในวงการสังคมศาสตรประเทศไทย	วารสารฉบับนี้ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	2521 
เพื่อเผยแพรขอมูลความรู	และทัศนะที่เปนประโยชน	ตลอดเกือบ	4	ทศวรรษที่
ผานมา	 รัฐศาสตรสารไดนําเสนองานวิจัย	 และผลงานเขียนท่ีทรงคุณภาพ
จาํนวนนบัไมถวนจากผูเช่ียวชาญ	ไมวาจะดานรฐัศาสตร	หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ	อาท	ิ
ประวัติศาสตร	 ปรัชญา	 สังคมวิทยา	 มานุษยวิทยา	 เศรษฐศาสตร	 นิติศาสตร	
จิตวิทยา	 ฯลฯ	 บทความท่ีไดรับการตีพิมพในรัฐศาสตรสารมักถูกนิยมเอาไปใช
เปนเอกสารประกอบการสอนตามมหาวิทยาลัยตางๆ	ตลอดจนเปนแหลงอางอิง
สําหรับงานวิจัยเชิงลึกท่ัวไป	 ทางกองบรรณาธิการมีความมุ งม่ันท่ีจะรักษา
มาตรฐานการจัดพิมพ	และคัดเลือกผลงานที่ทันสมัยมานําเสนอผูอาน
	 ในปจจบุนั	รฐัศาสตรสารถกูจดัพมิพปละ	3	ฉบบั	ฉบบัละไมตํา่กวา	1,000 
เลม	 ตัววารสารไดรับความนิยมจากกลุมผูอานที่หลากหลาย	 ทั้งใน	 และนอกวง
วิชาการ	ผูสนใจสามารถหาซื้อไดตามรานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ
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“รัฐศาสตร์นิเทศ”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/
index.php?option=com_content&view=
article&id=95&Itemid=145

หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่ 

คณะรฐัศาสตร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	(ทาพระจนัทร)
เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร	10200

เวลาติดต่อ: วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	9.00	-	16.00	น.				Email:	polsci.tu@gmail.com

“รัฐศาสตรนิเทศ”	 เปนวารสารวิชาการฉบับใหมลาสุด 

ของทางคณะ	 โดยมีเปาหมายนําเสนอผลงานที่เชื่อมโยงมิติ

ทางทฤษฎี	และมิติทางปฏิบัติเขาดวยกัน	เพื่อผลักดันใหเกิด

การถายทอดองคความรูที่ไมเพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู

คณาจารย	 นิสิตนักศึกษา	 หรือนักวิจัยเทานั้น	 แตยังรวมถึง

บุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการ	 ซ่ึงมีความจําเปนในทางปฏิบัติ 

ที่จะตองพึ่งพาทัศนะแงมุมในทางทฤษฎี	 การแลกเปลี่ยน

ระหวางสองฝายนี้จะชวยใหเกิดการประยุกตใชความรูอยาง

ยั่งยืน	ขณะเดียวกัน	ก็ยังทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูที่มี

อยู ใหสอดคลองกับความเปนจริง	 และความตองการ 

ของสังคมยิ่งขึ้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เลขที่	2	ถนนพระจันทร	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

โทร	0-2613-2348				โทรสาร	0-2226-5651

ติดต่อ

ศูนย์รังสิต

เลขที่	99	หมู่	18		ถนนพหลโยธิน		อําเภอคลองหลวง		ปทุมธานี	12121

โทรศัพท์	0-2696-5306			โทรสาร	0-2696-5302

Youtube	 https://www.youtube.com/user/polscitu

Facebook	 www.facebook.com/PR.POLSCI.TU

เวบไซต์		 http://www.polsci.tu.ac.th/
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	เลขที่..........

แบบใบแจงความประสงคบริจาคเงิน		เขากองทุนรัฐศาสตร		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

								วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..........

1.	ขอมูลผูบริจาค

ชือ่/นามสกลุ...........................................................ทีอ่ยูเลขที.่.........หมูที.่.........ถนน....................................

ตาํบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณยี...............

เบอรโทร................................................E-mail............................................................................................

จํานวนเงินที่ประสงคบริจาค...................................บาท

	 เงินสด

	 เช็คธนาคาร...................................สาขา............................เลขที่เช็ค..............................

	 โอนเงินผานบัญชีกองทุนรัฐศาสตร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

	 1.	ธ.กรุงเทพ			ชื่อบัญชี	กองทุนรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		เลขที่	905-0-07204-1

	 2.	ธ.ทหารไทย	ชื่อบัญชี	กองทุนรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		เลขที่	155-2-12837-1

	 3.	ธ.กสิกรไทย	ชื่อบัญชี	กองทุนรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		เลขที่		003-3-81477-1

หมายเหตุ			กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้	พร้อมใบโอนเงินเข้าบัญชี	มาที่นางสาวจุฑาทิพย์	จาตุรนตกุล	รักษาการ						

ในตาํแหนง่หวัหนา้งานคลงัและพสัด	ุคณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	์ทา่พระจนัทร	์เบอรโ์ทรศัพท	์		

02-613-2344	โทรสาร.	02-226-5651
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คณะรัฐศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ทาพระจันทร

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท 0-2613-2348 โทรสาร 0-2226-5651

ศูนยรังสิต

เลขที่ 99 หมู 8 ถนนพหลโยธ�น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท 0-2696-5306 โทรสาร 0-2696-5302
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