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ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

	 	 คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ตั้งมาได้	68	ปี	จึงเป็น	68	ปี	ของการสร้างคนให้มี
ความรูท้างด้านรฐัศาสตร์ออกไปรบัใช้สงัคม	คณะเคยมคี�าขวญัว่า	“บ�าบดัทกุข์	บ�ารุงสขุ”	ทีม่คีวามคดิว่าเพราะ
คนทีเ่รยีนรฐัศาสตร์เกอืบทัง้หมดสมยัก่อนไปท�างานเป็นนกัปกครอง	แต่แท้จรงิแล้วความคิดเรือ่ง	“บ�าบดัทกุข์	
บ�ารุงสุข”	ใช้ได้ส�าหรับทุกคนหรือทุกอาชีพ	มุ่งขจัดปัดเป่าทุกข์และท�าให้มีสุขนั้นท�าให้ตนเองและผู้อื่นพร้อม
กันไปได้และดีด้วย

	 	 ผมเชือ่ว่าบัณฑิตรฐัศาสตร์	 และนักศกึษาของคณะรัฐศาสตร์ในวนันียั้งยึดหลักนีแ้ละปฏบิตัสืิบกันมา	
การคิดถึงคนอื่นด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจ�าเป็น

	 	 ขอให้ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และนกัศกึษาของคณะมคีวามสขุความเจริญ	ส�าหรบัท่านทัง้หลายทีช่่วย
ท�างานให้คณะได้ยั่งยืนมาด้วยดีในวันนี้	ก็ต้องขอขอบพระคุณ	ขอให้ท่านมีก�าลังใจท�างานให้คณะ	ความส�าเร็จ
ของคณะคือความส�าเร็จในการสร้างคนให้มีวิชา	อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



/3Faculty of Political Science Thammasat University

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 เน่ืองในโอกาส	 ครอบรอบ	 68	 ปี	 ของการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน 
วันท่ี	 14	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 นี้	 ผมขอแสดงความยินดีและช่ืนชมในความเจริญก้าวหน้าของกิจการคณะ 
ทีป่รากฏความส�าเรจ็หลายด้าน	ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของคณะ	อนัเป็นเรือ่งทีน่่า
ภาคภมูใิจของผู้บรหิารคณะ	คณาจารย์	เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาท่ีได้ช่วยกัน	ร่วมไม้ร่วมมอืผลกัดันให้งานต่างๆ	
ผลิดอกออกผลตามแผนงาน	และยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 ช่วงปลายปีที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยทุกผู ้ทุกนามได้เผชิญความทุกข์อันแสนหนักร่วมกัน	 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เสด็จสวรรคต	หลังจากนั้นได้ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ที่
หลายล้านดวงใจของพสกนกิรชาวไทยได้ตัง้ปณธิานทีมุ่ง่มัน่ท�าความด	ีน้อมน�าสิง่ทีพ่ระองค์ได้มพีระราชด�ารสั	
มาเป็นแนวทางสานต่อก้าวเดินตามรอยพระบาท	 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา	 แสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและผู้คนในพื้นแผ่นดินไทยให้มีความสุข	สงบร่มเย็น

	 	 ด้วยบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ชั้นน�าของประเทศไทย	 และความพร้อมด้านองค์ความรู้วิชาการ	 
ผมจึงอยากฝากให้คณะได้คิดอ่านท่ีจะช่วยกันเผยแพร่พระเกียรติคุณ	 สืบสานพระราชปณิธานในหลวง	 
รัชกาลที่	 9	 ในการผลิตบัณฑิตที่ไม่ได้มุ่งแต่การสร้างความรู้แก่นักศึกษาอย่างเดียว	 ดังพระบรมราโชวาท 
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	18	กันยายน	พ.ศ.	2504	ตอนหนึ่งว่า

	 	 “...การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	 จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลัก 
ศลีธรรมประกอบด้วย	ผูท้ีมี่ความรูดี้แต่ขาดความยัง้คดิ	น�าความรูไ้ปใช้ในทางมิชอบ	กเ็ท่ากบัเป็นบุคคลทีเ่ป็นภยั
แก่สังคมของมนุษย์”	 ขณะเดียวกันพระองค์ท่านได้เคยมีพระราชด�ารัสที่เน้นว่า	 “บัณฑิตต้องมี	 “สติ”	 ก่อน	
“ปัญญา”	 “การที่ท่านจะใช้ปัญญา	 ต้องมีสติ	 เป็นเครื่องควบคุม	 มิฉะนั้น	 แล้ว	 ปัญญาจะเกินสติ”	 
พระบรมราโชวาทองค์นี้	ยิ่งนับเป็นสิ่งตอกย�้าภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา	ที่ต้องมุ่งสร้าง	“สติปัญญา”	
ไม่ใช่แค่	“ปัญญา”	อย่างเดยีว	 ซ่ึงสิง่นีจ้�าเป็นต้องผนวกเป็นส่วนส�าคญัของคณะในการด�าเนนิงานต่อไป	ท้ายทีส่ดุนี้ 
ผมขอขอบคุณบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและเข้มแข็งเสมอมา

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

สารจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

สารจาก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ครบรอบ	 68	 ปี	 
ซึ่งตรงกับวันที่	 14	 มิถุนายน	 2560	 ในปีนี้	 กระผมในฐานะของผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ขอถือโอกาสน้ี	 
แสดงความยินดีและชื่นชมกับความส�าเร็จของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 รวมถึงศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน 
ที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคม

	 	 ในช่วงระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมา	คณะรฐัศาสตร์ได้ก�าหนดนโยบายเพือ่วางแผนในการปรบัปรงุและ
พฒันาหลกัสตูรปรญิญาตรขีองคณะให้มคีวามทนัต่อยุคสมยัมากข้ึน	รวมถงึได้น�าหลกัวชิาและวทิยาการใหม่ๆ	
มาใช้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรมากขึ้น	 เช่น	 การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนที ่
ศูนย์รังสิต	 คณะรัฐศาสตร์จะผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ	 2	 ภาษา	 (Bi-lingual)	 กล่าวคือ	 
ในวิชาหลักของคณะรัฐศาสตร์จะให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น	 มีการจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา	 (Co-operative	 Education)	 โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างๆ	 มีโอกาสเข้ามา 
คดัเลอืกนกัศกึษาของคณะไปเป็นแรงงานได้ในอนาคต	โดยนกัศกึษากจ็ะมโีอกาสเลอืกสถานทีท่�างานได้ตัง้แต่
ยังเป็นนักศึกษา	 หรือในหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนที่	 ท่าพระจันทร์	 คณะรัฐศาสตร์ได้
ก�าหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถรองรับจ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 
ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะมีทั้งเรียนแบบเต็มเวลาหรือเรียนแบบชั่วคราวโดยผ่านโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา	
และรวมถึงการพยายามผลักดันมีให้มีหลักสูตร	 2	 ปริญญา	 คือนักศึกษาจะมีโอกาสเข้าเรียนทั้งจาก 
คณะรัฐศาสตร์	 และเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะในต่างประเทศ	 โดยเม่ือนักศึกษาเรียนครบตาม
หลกัสูตรทีก่�าหนดแล้วก็จะได้รบัปรญิญาทัง้จากของคณะรัฐศาสตร์และของมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาด้วย	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จะยังคงพัฒนาระบบการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่องต่อไป	 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าในการผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ	 และพร้อมไป 
รับใช้สังคม	 ในท้ายนี้กระผมต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้เป็นแรงก�าลังส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนให้คณะรัฐศาสตร์เกิดความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
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(นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ)
	นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 	 วันที่	14	มิถุนายน	2560	เป็นวันครบ	68	ปี	การก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความเคารพรุ่นพี่อย่างน่าชื่นชม	 ด้วยความรัก	 
ความสามัคคี	ก่อให้คณะรัฐศาสตร์เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	ความผูกพันเช่นนี้
ส่งต่อไปถงึผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และบคุลากรทกุคนด้วย	ศษิย์ทีส่�าเรจ็ไปท�างานรับใช้สังคมไม่เคยลืมทีจ่ะกลับมา
รวมพลังความรักกันที่คณะรัฐศาสตร์ทุกครั้งที่มีโอกาส	ดังค�าขวัญ	“สามัคคี	ประเพณี	เป็นพี่น้อง”	

	 	 ในนามของสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ขอแสดงความยินดี
ทีค่ณะฯ	ได้ก้าวผ่านความเปลีย่นแปลงทางสงัคมโลกและผนกึก�าลงักนัทกุภาคส่วนเร่งพฒันาให้ทนัต่อยคุสมยั	
จนท�าให้วันนี้คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะหลักทางวิชาการรัฐศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ	 น�าความภาคภูมิใจ 
มาสู่ศิษย์คณะรัฐศาสตร์ถึง	 68	 รุ่น	 สมาคมฯ	 จะขอท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานต่างๆ	 ของคณะฯ	 
ให้เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

สารจาก
นายกสมาคมรัฐศาสตร์

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารคณบดี
คณะรัฐศาสตร์

สารจากนายกสมาคม
รัฐศาสตร์

สารคณบดี
คณะรัฐศาสตร์

Hall of fame :
ประกาศเกียรติคุณ
คณะรัฐศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงาน
คณะรัฐศาสตร์

กรรมการ
ประจําคณะรัฐศาสตร์

ผู้บริหาร
คณะรัฐศาสตร์

ข้าราชการ พนักงาน มธ. 
และพนักงานเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์

011
ผู้อํานวยการ
โครงการต่าง ๆ

การสัมมนา
กิจกรรมต่างๆ

CONTENTES



คณบดี
คณะ

รัฐศาสตร์

เลขานุการ
คณะ

รัฐศาสตร์

คณะกรรมการ
ประจําคณะ
รัฐศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร

•หัวหน้าสาขา
 การเมืองการปกครอง

•หมวดบริหารและธุรการ
•หมวดนโยบายและแผน

•หมวดบริการวิชาการ
•หมวดสื่อสารองค์กร

•หมวดวิจัย
•หมวดเทคโนโลยี

•หมวดการเงิน บัญชี
 และพัสดุ

•หมวดบริการการศึกษา
•หมวดกิจกรรมนักศึกษา

•หมวดวิเทศสัมพันธ์

•หมวดพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา

งานยุทธศาสตร์
และการบริหาร

งานวิชาการ
และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

งานบรกิารวชิาการ
และสื่อสารองค์กร

งานวิจัย
และเทคโนโลยี

•ผอ.โครงการ
 หลกัสตูรนานาชาติ

•ผอ.โครงการ
 ปรญิญาโทสาขาวชิา
 บรหิารรฐักจิ
 และกจิการสาธารณะ
 สาํหรบันกับริหาร
 (EPA)

•ผอ.โครงการ
 ปรญิญาโทสาขาวชิา
 การเมอืงการปกครอง 
 สาํหรบันกับริหาร
 (MPE)

•ผอ.โครงการ
 พฒันาประสทิธภิาพ
 การบรหิารงาน
 ของภาครัฐ
 และภาคเอกชน

•หัวหน้าสาขา
 การระหว่างประเทศ

•หัวหน้าสาขา
 บริหารรัฐกิจ

รองคณบดี
ฝ่าย

การนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผู้อํานวยการ
โครงการ

บริการสังคม

ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัย

ดิรก ชัยนาม

โครงสรา้งการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กรรมการ ประจ�าคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์

(คณบดีคณะรัฐศาสตร์)
ประธานคณะกรรมการ

นายวิเชียร  ชวลิต
คณะกรรมการ

นายเชาวนะ  ไตรมาศ
คณะกรรมการ

นายณรงค์ชัย  ศิริรัตน์มานะวงศ์ 
คณะกรรมการ

นายอรรถสิทธิ์  ฉายอรุณ
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
วุฒิสาร  ตันไชย

คณะกรรมการ

นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ
คณะกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
คณะกรรมการ



กรรมการ ประจ�าคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์
ดร.โคริน  เฟ่ืองเกษม

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
เกศินี  วิฑูรชาติ

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรสิทธิ์  พานแก้ว

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวิดา  กมลเวชช

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

(รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารรัฐกิจ)
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์

(หัวหน้าสาขาการเมืองการปกครอง)
คณะกรรมการ

นางอัญชล ี เขมการโกศล
	(เลขานุการคณะรัฐศาสตร์)

เลขานุการ

นายสรัญญู  วุฒินิธิกร
ผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวิดา  กมลเวชช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์
ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อเเก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Dr.Takashi  Tsukamoto
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์



ผู้อ�านวยการโครงการต่างๆ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์
ธเนศ  วงศ์ยานนาวา

ผู้อ�านวยการโครงการ	MPE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์  บริพัตร

ผู้อ�านวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประจักษ์  ก้องกีรติ

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	ดิเรก	ชัยนาม

ศาสตราจารย์
ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

ประธานคณะกรรมการอัตราก�าลัง
และพัฒนาบุคลากร

รองศาสตราจารย์
ดร.สุพิณ  เกชาคุปต์  

ผู้อ�านวยการโครงการ		EPA

รองศาสตราจารย์
ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 

หัวหน้าสาขาการเมืองการปกครอง	
และประธานที่ประชุมคณาจารย์

รองศาสตราจารย์
ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 

ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน
และรักษาการหัวหน้าสาขาบริหารรัฐกิจ รองศาสตราจารย์

ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข
รักษาการหัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร



บุคลากรคณะรัฐศาสตร์
งานยุทธศาสตร์และการบริหาร 

งานวิชาการและความร่วมมอืระหว่างประเทศ

งานวิจัยและเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

โครงการ EPA

นางสุนันทา	จนีแจ้ง,	นางสาวจฑุาทิพย์	จาตรุนตกลุ,	นางสวุรรณา	จงขะวะด,ี	
นายชัยรัตน์	 กาญจนพิบูลย์	 (หัวหน้างาน),	 นางสาวสายฝน	 อ�าพันศรี,	 
นางหทัยชนก	พงษ์เถื่อน,	นางสาวพรชนิตว์	ทองแจ่ม

นางอุทัย	 กล�่าช้าง,	 นางสาวสุพร	 มุขพิมพ์พันธ์,	 นางสาวภรภัทร	 เชี่ยวเวช,	 
นางศริิทศัน์	ตุม้ธรรมรงค์,	นางรชัต์พร	ตุ่นไธสง,	นางเนตรชนก	ดีทน	(รกัษาการ 
หัวหน้างาน),	 นางสาววชิรญาณ์	 อยู่เปรม,	 นางสาวสุพรรษา	 ศรีไพฑูรย์,	 
นายณัฐภูมิ	คล้ายคลึง

นายกุลชาติ	ทักษไพบูลย์,	นางสาวพิมพ์ชนก	ศรีรัง,	นางสาวอรนิชา	โพธิ์รัง,	
นายเจษฎา	ณ	 ระนอง	 (รักษาการหัวหน้างาน),	 นางสาวจุฑาภรณ์	 ราไม้,	
นางสาวจิราวรรณ	สวยเกษร,	นายกิตติพจน์	แซ่เตีย

นายสราวธุ	ทบัทอง,	นางสาวธนัตถ์นันท์	 แก้วบรสิทุธิ	์ (รกัษาการหวัหน้างาน),	
นายชานนท์	จันทร์หอมกุล,	นายพรพิบูล	รักธรรม

นางสาวธนชล	อดุมลาภ,	นางสาวพวงเพชร	ตริวฒันานนท์,	นางสาวบษุกร	พมิพา	

นายภาคภูมิ	 ราชแสง,	 นางสาวจิรภา	 บัวงาม,	 นางอารยา	 แสงทอง,	 
นางสาวศศิภา	 ศรีแตรวงษ์,	 นางสาวจุรีพร	 กล่ินขจร,	 นางสาวดารารัตน์	 
เรือนเรือง,	นางสาวกรวรรณ	สวัสดี,	นายสรัญญู	วุฒินิธิกร

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา
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บุคลากรคณะรัฐศาสตร์

พนักงานบริการ ท่าพระจันทร์

โครงการ MPE

โครงการบริการสังคม พนักงานสถานที่ ศูนย์รังสิต

โครงการ MIR และ BMIR

นายนิกร	จูงใจ,	นางกาญจนา	น้อยเปีย,	นายฐาประนิต	น้อยดี,	นางเตือนใจ	กองขุนจันทร์,	นายโชติศักดิ์	กล�่าช้าง,	
นางกาญจนา	วินัยกุล

นางสาวฉัตรสวุรรณ	สงัข์เงนิ,	นางสาวณฐัชา	โพธิจ์นัทร์,	นางสาวนงพงา	สยุะ

นางสาวธญัญาวลัย์	ธีรวรทรพัย์	,นางสาวมยุร	ีเจรญิธรรมวฒัน์,	นางสาวนฐิชิา	
ทองข�า,	นางรัชนี	น้อยเปีย

นายประสิทธิ์	ฤทธิ์ดี,	นางสาวจันทรา	พงษ์ศาสตร์,	นางยุพาพรรณ	เผ่าพันธุ์,	
นางสาวสุปราณี	สังข์กลัด,	นายอนุชิต	ภาคยุติ

นางสาวขนษิฐา	เมอืงครอง,	นางสาวกาญจนา	ข�าหุ่น,	นางสาวนติยา	ครุวุาณชิย์,	
นางสาวพร้อมภทัร	สาโรช,	นางสาวบุณยรตัน์	มาสลิรีงัสี

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา
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ต�าแหน่งทางวิชาการ

Hall of fame
ประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hall of fame
ประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธ�ารงลักษณ์
	 	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติอาจารย์ของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแบบอย่าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการในฐานะกีรตยาจารย์	 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สาขาสังคมศาสตร	์
ประจ�าปี	2558

นางสาวขนิษฐา  เมืองครอง
	 	 นักวชิาการเงนิและบัญช	ีพนกังานเงนิ 
รายได้คณะรัฐศาสตร์	ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความ
วิริยะ	อุตสาหะอย่างดียิ่ง	ประจ�าปี	2559

รองศาสตราจารย์
ดร.จุลชีพ	ชินวรรโณ

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	
ศาสตราจารย์

อาจารย์	ดร.ประจักษ์	ก้องกีรติ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กิตติ	ประเสริฐสุข

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์

อาจารย์	ดร.ภูริ	ฟูวงศ์เจริญ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์	ดร.เดชา	ตั้งสีฟ้า
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์	ดร.สุนิสา	ช่อเเก้ว
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์



บุคลากร ดีเด่น ประจ�าปี 2559
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น
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นางรัชต์พร		ตุ่นไธสง
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนดีเด่น	

นางสาวขนิษฐา		เมืองครอง
พนักงานเงินรายได้
สายสนับสนุนดีเด่น	

นางกาญจนา		น้อยเปีย
ลูกจ้างประจ�าดีเด่น	

คณะรฐัศาสตร์จงึขอประกาศรายนามผูท้ีไ่ด้รบัการยกย่องให้ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น	ประจ�าปี	2559	
ดังมีรายนามต่อไปนี้	

1. ด้านการปกครอง
นายภัครธรณ์		เทียนไชย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี		รุ่น	32
นายชาติชาย		อุทัยพันธ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		รุ่น	33	
2. ด้านการปกครองท้องถิ่น
นายเจริญเกียรติ		เจริญชันษา	 ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก		รุ่น	31
3. ด้านการบริหาร
นายสุภัทร		จ�าปาทอง		 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	EPA		รุ่น	12	
นายชาย		นครชัย	 ผู้อ�านวยการส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
	 	 	 กระทรวงวัฒนธรรม		รุ่น	35
4. ด้านการต่างประเทศ
นายคมกริช		วรคามิน	 เอกอัครราชทูต		ณ	กรุงบูคาเรสต์		รุ่น	26
นายทรงพล		สุขจันทร์	 อธิบดีกรมยุโรป		กระทรวงการต่างประเทศ		รุ่น	30
5. ด้านความมั่นคง
พลเอก	ยศนันท์		หร่ายเจริญ	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 	 	 และความมั่นคง	กองทัพบก	EPA		รุ่น	11
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์		สุขวิมล	 ผู้ก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ	กองบังคับการกองปราบปราม		รุ่น	38
6. ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
นายผดุง		ลิขิตสัจจากุล	 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร		
	 	 	 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท	DTGO	CORPORATION	LIMITED	
	 	 	 (DT	GROUP	OF	COMPANIES)		รุ่น	22
ดร.วิมลกานต์		โกสุมาศ	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
	 	 	 และขนาดย่อม	รุ่น	32
7. ด้านบริหารวิชาการหรือวิชาการ
อาจารย์	ดร.มานะ		ตรีรยาภิวัฒน์	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		รุ่น		38
ดร.ชัยยุทธ		ชวลิตนิธิกุล	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	EPA	รุ่น	3
8. ด้านส่งเสริมการกีฬา
นายโชคทวี		พรหมรัตน์	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย		รุ่น		46
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เสวนาหวัข้อเรือ่ง	
“ก�าเนิดรฐัสมยัใหม่:	
กระบวนการสร้างรฐั

ในญ่ีปุ่นยคุเมจแิละสยาม
ยคุรชักาลที	่5”

วนัที	่14	มถินุายน	2559
ณ	ห้อง	ร.102	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	

เสวนาหัวข้อเรือ่ง	
“สามทศวรรษการทตูไทย

บนเวทพีหภุาค:ี	
ผลส�าเรจ็	อปุสรรค	
และความท้าทาย”

วนัที	่15	มถินุายน	2559
ณ	หอประชมุศรบีรูพา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	

เสวนาหัวข้อเรือ่ง	
“จะอยูห่รอืจะไป	Brexit	

กบัชะตากรรม
ของสหภาพยโุรป”

วนัที	่22	มถินุายน	2559
ณ	ห้อง	ร.102	
คณะรฐัศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ท่าพระจนัทร์
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เสวนาหวัข้อเรือ่ง	
“ถนนสูท่�าเนยีบขาว	2016:	

ฮลิลาร	ีคลนิตนั	
vs. 

โดนลัด์	ทรมัป์”

วนัที	่29	กรกฎาคม	2559
ณ	ห้อง	ร.103	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	

	สมัมนาแลกเปลีย่น	
ประสบการณ์

กรณคีวามรนุแรงโดยรฐั
ทีก่ระท�าต่อการ

เรยีกร้องประชาธปิไตย

วนัที	่18	กนัยายน	2559
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

เสวนาหวัข้อเรือ่ง	
"Dynamics	of	change	
in	the	Middle	Politics,	

Economy	and	
Foreign	Policy"

วนัที	่27	กนัยายน	2559
ณ	ห้อง	ร.202	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	
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เสวนาหวัข้อเรือ่ง	
"กระบวนการสนัตภิาพ:	
ความส�าเรจ็และความ
ท้าทายในโคลอมเบยี

และสามจงัหวดัชายแดนใต้"

วนัที	่25	ตุลาคม	2559
ณ	ห้อง	ร.102	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	

เสวนาหัวข้อเรือ่ง	
"ทรมัป์นยิม	?:

การเมอืง	อารมณ์	และ
ภมูริฐัศาสตร์โลก"

7	ธนัวาคม	2559
ณ	ห้อง	ร.102	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์	

โครงการ
สงิห์เเดงสญัจร	คร้ังที	่8

วนัที	่13-15	มกราคม	2560
ภาคเหนอื	

จงัหวดัเชยีงใหม่
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โครงการ
สงิห์เเดงสญัจร	คร้ังที	่8

วนัที	่13-15	มกราคม	2560
ภาคเหนอื	

จงัหวดัเชยีงใหม่

International	
Conference	on	Public	

Organization	VI	
(ICONPO	VI)

วนัที	่10-11	สงิหาคม	
2559

ณ	หอประชมุศรบีรูพา	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ท่าพระจนัทร์	
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ช่ือหน่วยงาน
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ตัง้

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
	 เลขท่ี	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	
	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
	 เลขท่ี	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหน่ึง
	 อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12121
 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน ที่ตัง้

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
	 ประวัติความเป็นมาอาจกล่าวได้ว่า	การเรียน
การสอนวิชา	 “รัฐศาสตร์”	 นับเป็นสิ่งต ้องห้าม 
ในช่วงก่อนปี	 พ.ศ.2475	 ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหา 
ของวิชารัฐศาสตร์ในช่วงสมัยนั้น	 ไม่ว่าจะมีการเรียน
หรือสอนกันในแบบใดก็ย่อมมี	 “เนื้อหาของวิชา”	 
ท่ีขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยตรง	 ตัวอย่างเช่น	 วิชา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ	วิชาพรรคการเมืองการเลือกตั้ง	
วิชาแนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตย	 การปฏิวัติใน
ประเทศฝรั่งเศส	 วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง	 วิชา
เศรษฐศาสตร์การคลัง	 วิชาการเทศบาล	 เป็นต้น	 
ล้วนมีเนื้อหาที่ไม่สอดรับกับนโยบายการปกครอง
ประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งส้ิน	 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.2475	 และ
เหตกุารณ์สบืเนือ่งอนัส่งผลให้มกีารจดัตัง้มหาวทิยาลยั
วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2477	 
นับเป็นจุดเริ่มต ้นอย่างเป็นรูปธรรมของการจัด 
การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย	 
กล่าวคือในสมัยแรกเริ่มนั้น	 การเรียนการสอนวิชา
รัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตร
วชิา	“ธรรมศาสตร์บณัฑติ”(ธ.บ.)	ในระดบัชัน้ปรญิญาตรี
ในขณะทีใ่นระดบัชัน้ปรญิญาโทและระดบัชัน้ปรญิญาเอก
ของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงได้แยก
หลกัสตูรออกเป็น	3	ทางอย่างชดัเจน	ได้แก่	รฐัศาสตร์	
นิติศาสตร์	และเศรษฐศาสตร์

	 ต่อมาในช่วงปี	พ.ศ.	2491-2492	ภายหลงัจาก
เกิดความผันผวนทางการเมืองอย่างรุนแรงภายหลัง
การรัฐประหารวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2490	 
เป็นต้นมา	 รวมทั้งการที่สภาพแวดล้อมทางการเมือง
ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเช่น	เกิดมีประเทศ
มหาอ�านาจใหม่คอืประเทศสหรัฐอเมริกาขึน้มบีทบาท
น�าแทนประเทศอังกฤษ	 ฯลฯ	 การเปล่ียนแปลงทั้งที่
เกิดข้ึนจากภายในและภายนอกประเทศเช ่นน้ี	 
กล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวง
มหาดไทยและข้าราชการประจ�าสายหนึ่ง	 ซึ่งมีความ
เห็นในแนวทางเดียวกันว่าการเรียนการสอนใน
หลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตหรือหลักสูตร	 ธ.บ.	 
นั้นมีความ	 “ไม่เพียงพอ”	 ที่จะผลิตบัณฑิตได้ตรงกับ
หน้าท่ีการงานของกระทรวงต่าง	ๆ 	อีกท้ังธรรมศาสตร์
บัณฑิตจัดการเ รียนการสอนในแบบตลาดวิชา	
นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกต่าง 
กันมาก	 นักศึกษาจ�านวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะมี
บทบาททางสังคมและการเมืองแทนที่จะมุ่งประกอบ
อาชพีข้าราชการเพียงอย่างเดยีว	รวมท้ังการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
เองไม่ได้มกีารฝึกฝนและอบรมอย่างเพียงพอทีจ่ะผลติ
บณัฑติออกไปประกอบวชิาชพีบางประเภทเช่นอาชพี
ทนายความ	เป็นต้น
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	 แนวความคิดดงักล่าวข้างต้น	ประกอบกบัการ
ที่มีสภาวะแวดล้อมทางการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้ผลักดนัให้มีการ
จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ข้ึนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก่อนปี	พ.ศ.2491	(รวมทัง้มกีารรือ้ฟ้ืนเนตบิณัฑติยสภา
ขึ้นท�าหน้าที่เป็นองค์กรฝึกฝน	วิชาชีพในอีกวาระหนึ่ง
นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2491)	ในขณะที่ทางด้านฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเองก็
คงจะตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงในลักษณะดงักล่าว
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้	 กรรมการ	
มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงในสมยันัน้	
ซ่ึงม	ีพลเอกมงักร	พรหมโยธ	ีเป็นนายกคณะกรรมการ	
ศาสตราจารย์	 ดร.เดือน	 บุนนาค	 เป็นกรรมการ	
ศาสตราจารย์ดิเรก	 ชัยนาม	 เป็นกรรมการ	 และ
ศาสตราจารย์วิจิตร	 ลุลิตานนท์	 ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการ	เป็นต้น	จึงได้ลงมติให้ตรา	“ข้อบังคับเพิ่ม
เติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น	 4	 คณะ	 และ
ก�าหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่	พ.ศ.2492”	ขึน้	
ข้อบงัคบัดงักล่าวมผีลโดยตรงต่อระบบการศกึษาของ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	กล่าวคือ	
ได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 
คณะนติศิาสตร์	และคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี	
ขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2492	(แม้น
ว่าทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จะมีประวัติ
ความเป็นมาที่แตกต่างออกไปอยู่บ้างก็ตาม)	

	 กล่าวเฉพาะคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 ซึ่งแม้นว่าจะมีการก่อ
ตัง้ขึน้ภายหลงัคณะรฐัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
หนึ่งปีก็ตาม	 แต่ในทางปฏิบัติแล้วคณะรัฐศาสตร์	 
แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	
สามารถด�าเนินการร่างหลักสูตร	 จัดตั้งคณะผู้บริหาร	
รับสมัครนักศึกษา	 และการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้ด ้วยความสามารถของคณบดี 
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนแรก	 
(ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในปี	พ.ศ.2495	หรือ	 
3	 ปีภายหลังจากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว)	คือ	ศาสตราจารย์	ดิเรก	ชัยนาม	และ
กรรมการร่างหลักสูตรคนอื่น	 ๆ	 ศาสตราจารย  ์
เสรมิ	วนิจิฉัยกุล	ศาสตราจารย์	ทว	ีแรงข�า	พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร	 หม ่อมเจ ้า ลักษณเลิศ	 ชยางกูร	
ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	และดร.ยวด	เลิศฤทธิ ์

โดยในสมัยแรกเร่ิมของคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์นั้ น 	 คณบดีและคณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์	 ได้ท�าการศึกษา
เปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เป็นจ�านวนหลายประเทศ	รวมท้ังได้รบัความช่วยเหลอื
ในทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิ	 Fulbright	
ซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงสมัยนั้นด้วย	 
ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอนของคณะรฐัศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นบัได้ว่ามกีารปรบัปรงุและ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมัย	ตัวอย่าง
เช่น	ในปี	พ.ศ.2496	ได้มกีารเปิดแผนกประจ�ากนินอนขึน้	 
ซึ่งนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่อยู่ประจ�าจะได้รับ
การศึกษา	 ทั้งทางวิชาการ	 และมีการอบรมระเบียบ
วนิยัเป็นอย่างดี	ต่อมาในปี	พ.ศ.2498	เมือ่มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์รบัความช่วยเหลอืในทางวชิาการโดยตรง
จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ก็มีการเปิดแผนกวิชา
รฐัประศาสนศาสตร์ในระดับชัน้ปรญิญาโท	โดยท�าการ
เรยีนการสอนทัง้ในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย	
เป็นต้น

	 ในปี	พ.ศ.	2502	คณะรัฐศาสตร์	ได้มีมติให้จัด
ตัง้แผนกการทตูในระดบัชัน้ปรญิญาตรขึีน้เป็นครัง้แรก	
(หลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโท
มาเป็นเวลาช้านาน)	รวมทัง้ได้มกีารจดัตัง้แผนกบรหิาร
รัฐกิจ	และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาในระดับชั้นปริญญา
ตรเีพิม่เตมิขึน้อกีสองแผนกในช่วงต้นทศวรรษที	่2510	
สรุปได้ว่า	 เม่ือถึงช่วงต้นทศวรรษที่	 2520	 คณะ
รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียน
การสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทข้ึน 
รวม	 4	 แผนก	 ได้แก่	 การปกครอง	 บริหารรัฐกิจ	 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ	(หรือแผนกการทตูเดิม)	
และปรัชญาการเมืองก่อนที่จะยุบรวมลงเหลือเพียง	 
3	แผนก	ได้แก่		การเมืองการปกครอง	บริหารรัฐกิจ	
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ในสมัยปัจจุบัน

	 นอกจากนี	้นบัตัง้แต่ทศวรรษที	่2530	เป็นต้นมา	
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม	 และ
ระบบการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศว่าได้มี
การเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในอีกวาระ
หนึ่งโดยเรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นยุคสมัย	 
“โลกาภวิตัน์”	คณะรฐัศาสตร์จงึได้มกีารเปิดการเรยีน
การสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโทขึ้น 
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รวม	 3	 แผนก	 ได้แก่	 หลักสูตรปริญญาโทส�าหรับ 
ผูบ้รหิาร	สาขาบรหิารรฐักิจ	(EPA)	ซ่ึงด�าเนนิการเรยีน
การสอนที่กรุงเทพมหานคร	 หลักสูตรปริญญาโท	 
สาขาการปกครอง		ส�าหรับผู้บริหาร	(MPE)	ซึ่งด�าเนิน
การเรียนการสอนที่จังหวัดล�าปาง	 (ปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนท่ีคณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต)	 และหลักสูตรปริญญาโท	
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(MIR)	ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 ทั้งหลักสูตร	 ด�าเนิน
การเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร

	 ในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ก้าวทันความเปล่ียนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา	 คณะรัฐศาสตร์ได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน	ปี	 พ.ศ.	 2556	
และปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 พ.ศ.2554	 ปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ	 สาขาความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	(MIR)	และได้ปรบัปรงุอกีครัง้
ในปี	 พ.ศ.	 2555	 โครงการปริญญาโทสาขาบริหาร 
รฐักจิส�าหรบันกับริหาร	เป็นหลักสูตรโครงการบรหิาร
จดัการสาธารณะส�าหรบันกับรหิาร	โครงการหลกัสตูร
ปริญญาโทสาขาการปกครองส�าหรับนักบริหาร	 ในปี	
พ.ศ.	2546	และหลักสูตรนีไ้ด้ปรบัปรงุหลักสูตรอกีครัง้
ในปี	พ.ศ.2552	เป็นโครงการปรญิญาโทสาขาวชิาการ
เมืองการปกครองส�าหรับนักบริหาร	 นอกเหนือจาก
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถาบัน
การศึกษาอ่ืน	 ๆ	 ได้	 คณะรัฐศาสตร์ได้ตระหนักถึง 
การเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาใหม่	 ๆ	 และการจัด
หลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	
และระดับปริญญาเอก	 เพื่อให ้คณะรัฐศาสตร ์	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระดับสากล	 ดังนั้นใน
ปี	 พ.ศ.	 2548	 คณะรัฐศาสตร์จึงได้จัดท�าหลักสูตร 
รฐัศาสตรบณัฑติภาคภาษาองักฤษ	และปรบัปรุงหลกัสตูร 
อีกในปี	 พ.ศ.2555	 และได้ขยายขีดความสามารถ 
การศึกษาในระดับนานาชาติ	 กล่าวคือ	 Waseda	
University	ประเทศญปีุน่	ได้จดัท�าโครงการ	Campus	
Asia-EAUI	(The	“East	Asian	University	Institute	
for	 Asian	 Regional	 Integration”)	 ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือของห้ามหาวิทยาลัย	อันประกอบด้วย	Korea	
University	 (เกาหลีใต้)	 Nanyang	 Technological	
University	 (สิงคโปร์)	 Peking	 University	 (จีน)	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ไทย)	 และ	 Waseda	 
University	 (ญี่ปุ่น)	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 คือการ 
จัดตั้งสถาบันท่ีเป็นการบูรณาการการศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ระดบัภมูภิาคของเอเชยี
ภายในปี	 2563	 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในระดับสูง	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ในช่วงห้าปีแรก	 
โครงการฯ	 ได้รับทุนสนับสนุนจาก	MEXT	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	 โดยได้มีการด�าเนินการไปแล้วในส่วนของการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา	 การจัดท�าโครงการ	Winter/
Summer	School	และการท�าวิจัยร่วมกัน	รวมทั้งอยู่
ระหว่างการหารือเพ่ือจดัท�า	Joint	Degree	Certificate/	
Program	 ด้วย	 ส�าหรับปีการศึกษา	 2552	 คณะ
รัฐศาสตร์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ส�าคัญตาม
นโยบายอีกประการหน่ึงที่จะให้เกิดการขับเคลื่อน
คณะรัฐศาสตร์ไปเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการที่
จะมุ่งสู่ความเป็นสากลได้อีกช่องทางหนึ่งโดยการเปิด
หลกัสตูรระดบัควบปริญญาตรีและปริญญาโท	ใช้เวลา
ศึกษา	 5	 ปี	 คือหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการเมืองและการ
ระหว่างประเทศ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 (BMIR)	 โดยเริ่ม
การเรยีนการสอนตัง้แต่ภาคการศกึษาที	่1	ปีการศกึษา	
2552	 เป็นต้นมา	 ในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยน
นักศกึษาได้ด�าเนนิการท�าสญัญา	และขยายสญัญากบั
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศด้านความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ	 อาทิ	 การด�าเนินการที่จะให้มีการท�าสัญญา
แลกเปลี่ยนนักศึกษา	และคณาจารย์กับมหาวิทยาลัย
ทีเ่ป็นคูสั่ญญาในระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยัใน
สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	เยอรมัน
รวมทั้งญี่ปุ่นและจีน	 รวมถึงการท�าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศในกลุ ่มอาเซียนเพ่ือให้
นักศึกษาและคณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับประเทศเพื่อนบ้าน
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1.จัดการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ให้มี
มาตรฐานสากล

2.สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สังคม

3.ให้บริการวิชาการโดยน�าความรู้ความ
เชีย่วชาญทางด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ในการ
พฒันาคณุชวีติและการเรียนรูต้ลอดชวีติ
ของประชาชน

4.ปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน

5.บรหิารจดัการคณะอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมุ่งเน้นธรรมาภิบาลควบคู่กับงานที่
มีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าประสงค์
• บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
 1. แผนงานจัดการศึกษา
  • โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • โครงการเผยแพร่หลกัสตูรคณะรัฐศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  • โครงการสัมมนาเสนอผลงานวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  • โครงการสัมมนา ประชุมสาขาวิชา
  • โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • โครงการส่งเสริมการสร้างและผลิตต�ารา
  • โครงการวิเทศสัมพันธ์
  • โครงการเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
    การพัฒนาระหว่างประเทศ (ICIRD Knowledge Network)
 3. แผนงานกิจการนักศึกษา
  • โครงการกิจกรรมนอกหลักสูตร
 
เป้าประสงค์
• มงีานวจิยัทัง้งานวจิยัทีพ่ฒันาองค์ความรูแ้ละงานวจิยัทีไ่ด้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายแก่สงัคม
• มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยผ่านการพัฒนา "เครือข่ายคลังสมอง"
 4. แผนงานงานวิจัย
  • โครงการเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ 

เป้าประสงค์
• สังคมได้รับความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
 5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
  • โครงการจัดท�าจุลสารและวารสารทางวิชาการ
  • โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์
• บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม 
  การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน
 6. แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
  • โครงการฝึกอบรมครูสังคมศึกษา
  • โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์
• คณะรัฐศาสตร์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 7. แผนงานบริหาร
  • โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย ของคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 8. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
  • โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ
  • โครงการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร
 9. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. เงินส�ารองจ่าย 



งานวิชาการ

ระหว่างประเทศ
ความร่วมมือ

เเละ



งานวิชาการ เเละความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 2.1 จ�านวนนักศึกษาทัง้หมด และ การจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 2559

ด้านวิชาการ
1. หลักสูตร

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

	 ปีการศึกษา	2559	คณะรฐัศาสตร์	มหีลกัสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	รวมทั้งสิ้น	8	หลักสูตร	คือ	
หลักสูตร	ระดับปริญญาตรี,	หลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท	(BMIR),	หลักสูตรปริญญาโท	(ภาคปกติ),	
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

	 คณะรัฐศาสตร์มีนักศึกษาทุกหลักสูตร	ทุกชั้นปี	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 1,699	 คน	 เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	 จ�านวน	1,283	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.52	นักศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	408	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	24.01	และนกัศกึษาระดับปรญิญาเอก	จ�านวน	8	คน	คดิเป็นร้อยละ	0.47	ของจ�านวนนักศึกษาท้ังหมด	
โดยจ�าแนกเป็นรายหลักสูตรได้ดังนี้

	 ในปีการศึกษา	 2558	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	 443	 คน	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี	จ�านวน	337	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.07	นักศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	103	คน	คิดเป็นร้อยละ	
23.25	 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.68	 ของจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	 
โดยจ�าแนกเป็นรายหลักสูตรได้ดังนี้

ส�าหรับนักบริหาร	 (MPE),	 หลักสูตรปริญญาโทสาขา
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะส�าหรับนักบริหาร	
(EPA),	หลักสูตรปริญญาโทสขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 (MIR),	 และหลักสูตร
ปริญญาเอก	 โดยแต่ละหลักสูตรจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรทุก	5	ปี	

ปริญญาโท	(MIR)	
66	คน,	3.88%	

ปริญญาโท	(BMIR)
18	คน,	1.06%

ปริญญาเอก
8	คน,	0.47%

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)
1,031	คน,	60.68%

ปริญญาตรี	(BMIR)
252	คน,	14.83%

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)
124	คน,	7.30%	

ปริญญาโท	(EPA) 
142	คน,	8.36%

ปริญญาโท	(MPE)
58	คน,	3.41%
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 2.2 การจัดการเรียนการสอน มีจ�านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
  ในปีการศึกษา 2559 ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

3. การฝึกภาคปฏิบัติ
  ระดับปริญญาตรี

	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะรัฐศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน	 
ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี	 (ภาษาไทย)	สามสาขาวิชา	คือ	สาขาการเมืองการปกครอง	สาขาบริหารรัฐกิจ	สาขา
การระหว่างประเทศ	รวม	246	คน	และปริญญาตรีสาขาการเมืองและการระหว่างประทศ	(BMIR)	จ�านวน	56	
คน	โดยเป็นการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้

ปริญญาโท	(MIR)	
12	คน,	2.71%	

ปริญญาโท	(BMIR)
3	คน,	0.68%

ปริญญาเอก
3	คน,	0.68%

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)
266	คน,	60.05%

ปริญญาตรี	(BMIR)
71	คน,	16.03%

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)
15	คน,	3.39%	

ปริญญาโท	(EPA) 
41	คน,	9.25%

ปริญญาโท	(MPE)
32	คน,	7.23%

ปริญญาตรี (ภาษาไทย) 53 วิชา 50 วิชา 3 วิชา 

ปริญญาตรี (BMIR) 28 วิชา 31 วิชา 4 วิชา 

ปริญญาโท (ภาคปกติ) 9 วิชา 8 วิชา - วิชา ไม่นับวิชา TU005,006

ปริญญาโท (EPA) 6 วิชา 8 วิชา - วิชา ไม่นับวิชา TU005,006

ปริญญาโท (MPE) 7 วิชา 3 วิชา - วิชา ไม่นับวิชา TU005,006

ปริญญาโท (MIR) 5 วิชา 5 วิชา 4 วิชา 

ปริญญาโท (BMIR) 3 วิชา 5 วิชา 1 วิชา 

ปริญญาเอก 5 วิชา 5 วิชา - วิชา 

          รวม 116 วิชา 115 วิชา 12 วิชา 

ปริญญาตรี (ภาษาไทย)   24 10 - 32

ปริญญาตรี (BMIR)   5 7 2 42

ระดับการศึกษา หมายเหตุภาคฤดูร้อนภาค 2/2559ภาค 1/2559

ภายในประเทศ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐองค์กรไม่แสวงผลก�าไร

ภายนอกประเทศระดับการศึกษา
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 4.1 การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

  ระดับปริญญาตรี (BMIR) ภายในประเทศ 

4. การจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม 
 และการดูงานประกอบวิชา

 - ภาคเรยีนที ่1/2559 มกีารจัดการเรยีนการสอนโดยผู้สอนเพ่ิมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้
กบันักศกึษา	โดยการพานักศกึษาไปดงูานประจ�าวิชา	ประจ�าภาค	1/2559	จ�านวน	3	วชิา	ดงันี	้

 - ภาคเรียนที่ 1/2559 

 - ภาคเรยีนที ่2/2559 มกีารจัดการเรยีนการสอนโดยผู้สอนเพ่ิมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้
กบันักศกึษา	โดยการพานักศกึษาไปดงูานประจ�าวิชา	ประจ�าภาค	2/2559	จ�านวน	2	วชิา	ดงันี้

1

1

2

2

3

ร.480

ร.363

ร.370

ร.368

ร.386

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

 1 PO370 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร Ministry of Foreign Affairs 31 ตุลาคม 2559

 2 PI387 Dr. Rick Levinthal ป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยานุเคราะห ์ 5 พฤศจิกายน 2559

 3 PI389 Dr.Takashi Tsukamoto Oxfam 14 พฤศจิกายน 2559

 4 PI201 ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ศาลปกครองสูงสุด 15 พฤศจิกายน 2559
   Dr. Lasse Schuldt

 5 PO386 Dr. Monti Datta US Embassy 16 พฤศจิกายน 2559

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล

อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาจ�านวน 26 คน

เทศบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาจ�านวน 50 คน

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาจ�านวน 30 คน

เทศบาลต�าบลเกาะสีชัง
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นักศึกษาจ�านวน 58 คน

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาจ�านวน 12 คน

4 พฤศจิกายน 2559

26 เมษายน 2559

22 พฤศจิกายน 2559

29 เมษายน 2559

22 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ประจ�าวิชา

อาจารย์ประจ�าวิชา

อาจารย์ประจ�าวิชา

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ล�าดับที่

วิชา

วิชา

วิชา

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วัน / เวลา

สถานที่

สถานที่

สถานที่
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• ศึกษาดูงาน กรมอาเซียน 
  4 เมษายน 2560

• ศึกษาดูงาน ณ  Field Trip ASIA FOUNDATION  
  วันที่ 20 เมษายน 2560

• Field trip ป่าชายเลน 
  โรงเรียนคลองพิทยานุเคราะห์ 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

 - ภาคเรียนที่ 2/2559

 1 PI482 Dr.Takashi Tsukamoto กรมอาเซียน 4 เมษายน 2560

 2 PI382 รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ The Asia Foundation 20 เมษายน 2560

 3 PI346 ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 24 เมษายน 2560

 4 PI482 Dr.Takashi Tsukamoto Delegation of the European Union 25 เมษายน 2560

    to Thailand

 5 PI382 รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ the UNFPA 4 พฤษภาคม 2560

 6 PO387 Dr. Lasse Schuldt Delegation of the European Union  24 พฤษภาคม 2560

    to Thailand

อาจารย์ประจ�าวิชาล�าดับที่ วิชา วัน / เวลาสถานที่
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  ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 - ภาคเรียนท่ี 1/2559 โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการระหว่างประเทศในเส้นทาง	 จากาต้า	 
อินโดเนเซีย	ส�าหรับนศ.ชั้นปีที่	4	โดยจัดขึ้นวันที่	16-19	ตุลาคม	2559	เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์	พฒันาวสิยัทศัน์	และมีประสบการณ์จรงิ	ในเรือ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-อินโดเนเซยี	

	 1.	 ดงูานต่างประเทศ	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ด้านการบรหิารจดัการน�า้	และขยะ	(5-9	มนีาคม	2559)
	 2.	 ดูงานภายในประเทศ	ณ	จังหวัดเชียงราย	(4-6	สิงหาคม	2559)
	 3.	 ดูงานในวิชา	รบ.663	นวัตกรรมการบริหารภาครัฐและกิจการสาธารณะ	ณ	ชุมชนนางเลิ้ง	
	 	 (27	พฤศจิกายน	2559)	

  ปริญญาโท EPA

ศึกษาดูงานต่างประเทศ	
ณ	ประเทศเกาหลีใต้	
ด้านการบริหารจัดการน�้า	
และขยะ

วันที่	5-9	มีนาคม	2559

ศกึษาดงูานในวชิา	รบ.663	
นวตักรรมการบรหิาร
ภาครฐัและกจิการสาธารณะ	
ณ	ชมุชนนางเลิง้

วนัที	่27	พฤศจกิายน	2559	
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	 นกัศกึษา	MPE	รุน่	24	ทศันศกึษาต่างประเทศ	ณ	เมอืงเซีย่งไฮ้	หนงิโป	ถงลี	่ซโูจว	ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	11-15	มกราคม	2560	มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด	26	คน

  ปริญญาโท (MPE) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 4.2 การเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning) 
	 คณะรัฐศาสตร์	ได้ด�าเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม		
 - ภาค 1 ปีการศึกษา 2559	จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม	จ�านวน	1	วิชา	มีราย
ละเอียดดังนี้
	 วชิา	ร.377	ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศกบัสิง่แวดล้อม	อาจารย์ผูส้อน	คอื	อ.ดร.ประพิมพ์ฝัน	เชยีงกลู	
โดยให้นักศึกษาจัดท�าโครงการ	จ�านวน	1	โครงการ	
	 -	 โครงการ	 การถ่ายทอดความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียน 
	 	 ในชุมชน	และการสนับสนุนการแยกขยะรีไซเคิล	 กรณีศึกษาโรงเรียนล�าสนุ่น	 จังหวัดปทุมธานี	 
	 	 โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นวันที่	28	กันยายน	2559	ก่อนการท�ากิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ 
	 	 ประชาสัมพันธ์เรื่องการแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล	วันที่	9	พฤศจิกายน	2559
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5. งานกิจกรรมนักศึกษา

  ระดับปริญญาตรี 
  โครงการปริญญาตรีภาคปกติ 

  ปริญญาโท EPA

	 คณะรฐัศาสตร์	ได้มีการจัดการเรยีนการสอน	แล้ว	ยงัมีกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นกัศึกษาทกุโครงการได้
ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน		ดังนี้

	 โครงการปรญิญาตรภีาคปกต	ิในปีการศกึษา	2559	คณะรฐัศาสตร์	ได้จดัสรรงบประมาณจากกองทนุ
ค่าธรรมเนียม	 ส�าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา	 เป็นเงิน	
1,700,000	บาท	จ�านวน	24	โครงการ	นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	

	 ส่วนโครงการปรญิญาตร	ีBMIR	ในปีการศกึษา	2559	ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทนุค่าธรรมเนยีม
ของนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะแก่นักศึกษา	เป็นเงิน	537,680	บาท	รวม	7	โครงการ	โดยงบประมาณดังกล่าว 
ได้น�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 1.	งานคนืสู่เหย้า	27	ปี	EPA	(30	มกราคม	2559)

	 2.	สมัมนาในวชิา	รบ.653	เรือ่ง	“ดลุยภาพแห่งอ�านาจรฐัและการจดัระเบยีบสงัคม	(30	เมษายน	2559)

	 3.	ปฐมนเิทศและปพูืน้ฐานบรหิารรฐักจิ	ณ.ห้อง	ร.103	คณะรฐัศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	(23	กรกฎาคม	2559)

	 4.	กจิกรรมรบัเพ่ือนใหม่	ณ	คณะรฐัศาสตร์	ท่าพระจันทร์	และ	รร.ริเวอร์ไซด์	(30	กรกฎาคม	2559)

	 5.	อภปิรายพเิศษ	เรือ่ง	“เบือ้งหลังประชามติกับการบริหารรฐักจิ”	(20	สิงหาคม	2559)

	 6.	พธิมีอบเขม็ทีร่ะลึกแก่	ผู้ส�าเรจ็การศึกษาประจ�าปี	2558	(5	พฤศจกิายน	2559)

ปริญญาตรี (ไทย) 14 2 6 2 - - 24

ปริญญาตรี (BMIR)   3 1 1 - 2 - 7

ภายในประเทศ
วิชาการ กีฬาสง่เสรมิสขุภาพ บ�าเพ็ญประโยชน์ ศลิปวัฒนธรรม คณุธรรม ประชาธปิไตย

รวมกิจกรรมนักศึกษา

• สัมมนาในวิชา รบ.653 เรื่อง “ดุลยภาพแห่งอ�านาจรัฐและการจัดระเบียบสังคม วันที่ 30 เมษายน 2559



/32 Annual Report 2016

www.po l s c i . t u . a c . t h

  ปริญญาโท MPE
 - ปฐมนเิทศนกัศกึษา รุน่ 25,	 จัดการเรยีนนอกสถานที	่ รุน่	 24,	 25	และแสดงความยนิดีการส�าเรจ็ 
การศึกษารุน่	23		ณ	รีสอร์ทเดอะเกรซ	อมัพวา	จงัหวัดสมทุรสงคราม	ระหว่างวนัที	่10	–	11	กนัยายน	2559

• อภิปรายพิเศษ เรื่อง “เบื้องหลังประชามติกับการบริหารรัฐกิจ” 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2559
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6. วิเทศสัมพันธ์
  การลงนามความร่วมมือ 

  สานสัมพันธ์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับคณะ

	 งานวิเทศสัมพันธ์ได้เจรจาและเห็นชอบการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 อาจารย	์ 
ความร่วมมือทางวิชาการ	 และการตกลงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วม	 Double	 Degree	
Program	กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ	ดังนี้

	 -	 การเจรจากับ	 Associate	 Professor	 János	 Jany	 จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 
	 	 มหาวิทยาลัย	Pázmany	Péter	Catholic	University	สาธารณรัฐฮังการี	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	 
	 	 พ.ศ.	2559	มีความยินดีเสนอรายละเอียดความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
	 	 พิจารณาข้อตกลงก่อนลงนามร่วม

	 -	 การขอขยายระยะเวลาความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย	 
	 	 Nottingham	 Trent	 University	 สหราชอาณาจักร	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2559	 เป็น 
	 	 ผลส�าเร็จเมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560	และสิ้นสุดข้อตกลงในปี	พ.ศ	2565	รวมระยะเวลา	 
	 	 5	 ปี	 โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนกับ	 Faculty	 of	 Arts	 and	 Humanities	 และ	 Faculty	 of	 
	 	 Social	Sciences	

	 -	 การเจรจากบั	Professor	Gary	D	Rawnsely	ผู้อ�านวยการยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั	Aberystwyth	 
	 	 University	 สหราชอาณาจักร	 เมื่อวันท่ี	 25	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ 
	 	 สร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วม	Double	Degree	Program	

	 -	 ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ระดับปริญญาโท	 และความร่วมมือ 
	 	 ทางวชิาการ	กบั	สถาบัน	Institut	de	Preparation	à	l’Administration	Générale	มหาวทิยาลยั	 
	 	 Université	 de	 Bretagne	 Occidentale	 สาธารณรัฐฝร่ังเศส	 ลงนามเป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อ 
	 	 วันที่	27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	และมีระยะเวลาสิ้นสุด	ปี	พ.ศ.	2562	(รวมเวลา	3	ปี)

	 งานวิเทศสัมพันธ์	คณะรัฐศาสตร์	มีโอกาสต้อนรับ	แลกเปลี่ยนการบรรยาย	สัมมนา	กิจกรรมพิเศษ
ระหว่างคณาจารย์	นกัศกึษา	และบคุลากรจากมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาระดบัคณะท่ีมาเยอืนคณะรัฐศาสตร์ตลอด
ปี	พ.ศ.	2559	ดังนี้

	 -	 วนัท่ี	21-23	มนีาคม	พ.ศ.	2559	Professor	Rainer	Hülsse	จากสถาบนั	Geschwister-School- 
	 	 Institut	 für	 Politikwissenschaft	 Ludwig-Maximilians-Universitat	 สหพันธรัฐเยอรมน	ี 
	 	 ได้แนะน�าสถาบัน	แนะแนวหลักสูตรการศึกษาและบรรยายเรื่อง	The	World	According	 to	 
	 	 Investment	Advertising

	 -	 วันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2559	คณะผู้บริหารจาก	Faculty	of	International	Affairs,	Academy	 
	 	 of	 Journalism	 and	Communication	 สถาบัน	Ho	Chi	Minh	National	 Academy	of	 
	 	 Politics	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ร่วมประชุมเพือ่แสดงความประสงค์ขอให้คณะรฐัศาสตร์ 
	 	 จัดการอบรมเก่ียวกับ	 “การพัฒนาและประเมินผลงานบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของ 
	 	 ประเทศไทย”	โดยจะน�าผู้บริหารของสถาบันเข้ารับการอบรม

	 -	 วนัที	่1-5	สงิหาคม	พ.ศ.	2559	คณะรฐัศาสตร์	เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิ 
	 	 EAUI	Summer	School	2016	ประเด็นเรื่อง	Identity	and	International	Relations	in	East	 
	 	 Asia:	 Culture,	 Religion,	 Ethnicity,	 and	 Nationalism	 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ด�าเนินงาน 
	 	 ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการโครงการ	 CAMPUS	 ASIA	 ร่วมกับสถาบันเครือข่ายจาก	 
	 	 Waseda	University	ประเทศญี่ปุ่น	 (ผู้ริเริ่มโครงการ)	Korea	University	สาธารณรัฐเกาหลี	 
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7. ทุนการศึกษา

  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559

	 การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์	 พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั่วไป 
ในแต่ละปีการศึกษา	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ทุน	คือ	ทุนทั่วไปหรือทุนให้เปล่า	และทุนท�างาน	และมีทุนที่มีผู้ประสงค์
มอบทนุการศึกษาให้กับนกัศึกษา	ส่วนใหญ่เป็นทุนการศกึษาต่อเน่ืองจนส�าเร็จการศกึษา	ในปีการศกึษา	2559	
มีผู้ได้รับทุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยจ�านวน	 27	 คน	 ได้รับทุนทั่วไปจากคณะจ�านวน	 9	 คน	 และทุนท�างาน 
จ�านวน	22	ทุน	ทั้งนี้มีมีแหล่งเงินทุนที่จัดสรรให้กับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจากกองทุนต่าง	ๆ	ดังนี้

	 งานวิเทศสัมพันธ์ด�าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่นเพือ่ไปศกึษาประจ�าภาคเรยีนหรอืร่วมโครงการหลกัสตูรระยะสัน้	ในสถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศ
ที่มีความร่วมมือแลกเปล่ียนนักศึกษากับคณะรัฐศาสตร์	 หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 หรือประกาศจาก 
หน่วยงานราชการอื่น	 และการรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์	 
โดยสรุปนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจ�านวน	 22	 คน	 และจ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2559	จ�านวน	46	คน	ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

	 	 Peking	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ	 Nanyang	 Technological	 University	 
	 	 สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 -	 วันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	Professor	Gary	D	Rawnsely	อาจารย์ประจ�าภาควิชา	Public	 
	 	 Diplomacy	มหาวิทยาลัย	 Aberystwyth	University	 สหราชอาณาจักร	บรรยายพิเศษเรื่อง	 
	 	 To	know	us	to	love	us:	How	communications	and	the	media	have	transformed	 
	 	 international	politics

	 -	 วันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	คณะรัฐศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง	Training	High-ranking	Public	 
	 	 Officials	in	Thailand	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.	ปจิตา	ดิศกุล	ณ	อยุธยา	ผู้อ�านวยกลุ่มระบบ 
	 	 พัฒนาการประเมิน	 วิทยาลัยนักบริหาร	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 
	 	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่คณะผู้บริหารของ	 Ho	 Chi	 Minh	 National	 
	 	 Academy	of	Politics	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ตามค�าขอเมือ่ครัง้มาเยอืนคณะรฐัศาสตร์ 
	 	 เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2559

เอเชีย 3 7 14 4 2 - - -

ยุโรป 6 5 7 5 - - 2 -

สหรัฐอเมริกา - - 11 1 - - - -

อื่น ๆ - - 1 - - - - -

รวม 9 12 33 10 2 - 2 -

ระดับปริญญาตรี
คณะ

เข้า ออก ออก ออก ออกเข้า เข้า เข้า
มธ. มธ.คณะ

ระดับบัณฑิตศึกษาภูมิภาค

	 1	 ทุนพิชัย-เกษม	ลิขิตเดชาศักดิ์

	 2	 ทุน	MASAHIDE	คณะรัฐศาสตร์	

	 3	 ทุนประธานคดีศาสตร์

	 4	 ทุนผอบ		วงศ์สุรวัฒน์

	 5	 ทุนการศึกษานายปวีณ	ศิลปพันธ์

	 6	 ทุน	ดร.สุชาติ		ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

	 7	 กองทุนคุณแม่ขนมต้ม		เอี่ยมสวัสดิ์

	 8	 ทุนอนุสรณ์	ด.ช.กวิน(หลง)	ธีรเวคิน
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	 9	 ทุนการศึกษา“ทุนไสว		พราหมณี”

	 10	ทุนชมรมรัฐศาสตร์	มธ.	รุ่น	7

	 11	ทุนรัฐศาสตร์	36	ปี

	 12	ทุนรัฐศาสตร์	30	ปี

	 13	ทุนอาจารย์เพื่อนักศึกษา

	 14	ทุนการศึกษา	ดร.สุชาติ		จุฑาสมิต

	 15	กองทุน	รศ.ดร.ไชยา	ยิ้มวิไล

	 16	กองทุน	รศ.ดร.โกสินทร์	วงศ์สุรวัฒน์

	 17	กองทุนอนุสรณ์	อ.เมธา	สุดบรรทัด

	 18	เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์

	 19	ทุนนายอนันต์		แจ้งกลีบ

	 20	ทนุการศกึษาจากคณะกรรมการจัดงาน 
	 	 สิงห์คืนถ�้าประจ�าปี	2546

	 21	ทุน	ศ.ดร.วิเชียร		วัฒนคุณ

	 22	ทุนห้าร้อยบาท	รัฐศาสตร์ห้าสิบปี

	 23	ทุนมูลนิธิอนันต์	อนันตกูล

	 24	ทุนคุณสุจริต		ปัจฉิมนันท์	

	 25	กองทุนการศึกษา	(นางเฉลิม	ปัจฉิมนันท์)

	 26	ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

	 27	กองทุนพี่ให้..น้องเรียน

	 28	ทุนคุณเกษม	วงศ์ผาทอง

	 29	กองทุนจ่ายเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร์		

	 30	ทุนการศึกษา	รศ.ดร.ชลิดาภรณ์		ส่งสัมพันธ์

	 31	ทนุการศกึษา	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สนุสิา	ช่อแก้ว

	 32	ทุนการศึกษาจากกองทุน	
	 	 คุณสงกรานต์		สังขพิทักษ์	(สิงห์แดง	36)
	 	 บริจาคโดย	อาจารย์วิรังรอง		บุญนุช	(พี่สาว)	
	 	 อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 33	โครงการหอสมุดประชาชนแห่งสหัสวรรษ	
	 	 (โดย		อ.ชุมพร		สังขปรีชา)

	 34	คุณมาโนชญ์		จารุสมบัติ

 

8. การประกันคุณภาพการศึกษา
	 การประเมนิคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในรอบปีการศึกษา	2558	มหีลกัสตูรทีม่ผีลการประเมนิ
คุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี	จ�านวนทั้งสิ้น	7	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	87.50	ของจ�านวนหลักสูตรทั้งหมด

รัฐศาสตรบัณฑิต 3.52 ดี 3.81 ดี

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 3.14 ดี 3.06 ดี
ภาคภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2.88 ปานกลาง 3.12 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 3.04 ดี 3.06 ดี
และกิจการสาธารณะ ส�าหรับนักบริหาร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  2.30 ปานกลาง 3.03 ดี
ส�าหรับนักบริหาร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3.12 ดี 3.39 ดี
ภาคภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 2.60 ปานกลาง 2.72 ปานกลาง
ภาคภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.05 ดี 3.02 ดี

คะแนนประเมิน คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558หลักสูตร
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

	 ผศ.ดร.สุนิสา	ช่อแก้ว	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ร่วมสัมมนาการจัดการความรู้	มธ.
(KM	 Series)	 ครั้งที่	 6	 เรื่องการด�าเนินงานตาม	 “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 
(EdPEx	 Round	 Table)”มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ในประเด็นปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ	 
“การด�าเนินงานตามเกณฑ์	EdPEx”	เมื่อ	9	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องประชุมปรีดี	พนมยงค์	มธ.	ศูนย์รังสิต

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดท�ารายงานผลด�าเนินการตามเกณฑ์	 EdPEx”	 คณะรัฐศาสตร	์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดย	ผศ.ดร.สนุสิา	ช่อแก้ว	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายพัฒนาคณุภาพการศกึษา	วนัท่ี	22	กนัยายน	
2559	ณ	โรงแรมปทุมวัน	พริ้นเซส

	 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการลง 
พื้นที่ให้ค�าปรึกษาให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วม	“โครงการบ่มเพาะคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	 (incubation	 project)”	 คณะรัฐศาสตร	์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	วันจันทร์ที	่26	กันยายน	2559	ณ	ห้องประชมุ	
ร.202	 ชั้น	 2	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 
โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.ณรงค์	 	 ศิริเลิศวรกุล	 ที่ปรึกษาโครงการ	 
(Mentor)	และ	รองศาสตราจารย์	พญ.ปรียานุช	แย้มวงษ์	อนุกรรมการ
โครงการฯ	จาก	สกอ.
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	 รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย์	คณบดี	และ	ผศ.ดร.สุนิสา	ช่อแก้ว	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	ร่วมประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์	EdPEx	วันที่	11	พฤศจิกายน	2559	ณ	ห้องประชุม
กองพัฒนาคุณภาพ	ชั้น	3	อาคารโดมบริหาร	มธ.ศูนย์รังสิต

	 ผศ.ดร.สนุสิา	ช่อแก้ว	ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร:	การจัดท�า
โครงร่างองค์กร	(Organizational	Profile)	ส�าหรับหน่วยงานที่เริ่มใช้	EdPEx	ในปีการศึกษา	2559	ณ	ห้อง
สัมมนากลาง	สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	วันศุกร์ที่	2	ธันวาคม	2559	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	
โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.บวร	ปภัสราทร	ผู้ตรวจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA)	มาเป็นวิทยากร

	 ผศ.ดร.สนิุสา	 ช่อแก้ว	 ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ร่วมสัมมนา 
ผู้บรหิาร	มธ.เร่ืองตวับ่งชีผ้ลลพัธ์และแผนพัฒนา
ของมธ.	วันที่	5	ตุลาคม	2559	เพื่อขับเคลื่อน
ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 มธ.	 ให้การ
ต้อนรับคณะศกึษา	ดงูานจาก	State	Islamic	University	
Sunan	Kalijaga,Indonesaia	มาศึกษาดูงานการประกัน
คุณภาพของ	มธ.	โดยมี	ผศ.ดร.ศจี	ศิริไกร	รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา	และ	ผศ.ดร.สุนิสา	
ช่อแก้ว	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	คณะ
รัฐศาสตร์	 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตรในครั้งนี้ด ้วย	 ในวันที่	 14	
ธันวาคม	2559	

	 ผศ.ดร.สุนิสา	 ช่อแก้ว	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 พร้อมทีมงานพัฒนาคุณภาพ 
การศกึษาคณะรฐัศาสตร์	ร่วมการประชมุสัมมนา	เรือ่ง	“	การให้ค�าปรึกษาการจดัท�าโครงร่างองค์กร	(OP)	และ
ตวัชีว้ดัผลลัพธ์	(KPI)	”	วนัท่ี	20	ธนัวาคม	2559	ณ	ห้องสมัมนากลาง	สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 วิทยากรโดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.บวร	 ปภัสราทร	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (Thailand	
Quality	Award	–	TQA)

	 รศ.ดร.ศุภสวัสด์ิ	ชชัวาลย์	คณบด	ีและ	ผศ.ดร.สนุสิา	ช่อแก้ว	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายพัฒนาคณุภาพการศกึษา	
พร้อมผู้บริหาร	มธ	.ฝึกตรวจประเมิน	EdPEx	หมวด1-6	ด้วย	ADLI	และ	หมวดผลลัพธ์	ด้วย	LeTCI	ในการ
อบรมหลกัสูตร	Thammasat	Assessment	Process	วนัที	่21-22	มกราคม	2560	โดยม	ีอ.พัฒนชยั	กลุสริสิวสัดิ	์
ผู้ประเมิน	TQA	และ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่ม	บ.ชัยบูรณ์	บราเดอร์ส	จก.	เป็นวิทยากร
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	 ผศ.ดร.สุนิสา	 ช่อแก้ว	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และนายเจษฎา	 ณ	 ระนอง	 
รกัษาการในต�าแหน่งหวัหน้าศูนย์วิจัย	ดเิรก	ชยันาม		เยีย่มชมระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	
คณะแพทยศาสตร์		ศิริราชพยาบาล		วันอังคารที่	28	กุมภาพันธ์	2560

	 ผศ.ดร.สุนิสา	 ช่อแก้ว	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประเมิน	
EdPEx	ระหว่างวนัท่ี	22-24	มนีาคม	2560		วทิยากรโดย	รศ.ดร.บวร	ปภสัราทร	และ	รศ.นพ.ฉตัรชยั	มิง่มาลยัรักษ์	 
(ผู้ตรวจประเมิน	TQA)

	 คณะรัฐศาสตร์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์	 EdPEx	 :	หมวด	2	กลยุทธ์	
และหมวด	4	การวัด	วิเคราะห์	และการจัดการความรู้”	วันที่	31	มีนาคม	2560	เวลา	08.30-16.00	น.	ณ		ห้อง
อบรมสัมมนาชั้น	 2	 อาคารวิทยาบริการ	 มธ.รังสิต	 วิทยากรโดย	 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 นายแพทย์จิรุตม	์ 
ศรรีตันบัลล์	(หวัหน้าศูนย์วจิยัเพือ่การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)



งานวิจัย

เทคโนโลยี
เเละ



งานวิจยัเเละเทคโนโลยีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ด้านการวิจัย

1. แหล่งทุนการวิจัย
	 ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีอาจารย์และนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์	 ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ	 2559	 
มาจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวนทั้งสิ้น	21	โครงการ	โดยได้รับจัดสรร
ทนุสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอกมหาวทิยาลัยมากทีสุ่ด	รองลงมาได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุวจิยั
คณะรัฐศาสตร์	และจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดดังนี้

	 ภารกิจด้านการวิจัย	ถือเป็นภารกิจหลักส�าหรับมหาวิทยาลัยวิจัย	คณะรัฐศาสตร์	จึงมุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญด้านการวิจัย	โดยมีศูนย์วิจัย	ดิเรก	ชัยนาม	คณะรัฐศาสตร์	ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย	ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายการวิจัยจากสถาบัน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

	 ที่ผ่านมา	คณะรัฐศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในหลายๆ	ด้าน	มาอย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น	การ
สนับสนุนด้านแหล่งทุนการวิจัย	 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	 การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ	 การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	 รวมทั้งการจัดสัมมนาและอบรมด้านการวิจัย	
และการสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559

ภายในมหาวิทยาลัย -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 100,000

 -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ 2,000,000

ภายนอกมหาวิทยาลัย -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 12,254,500

รวม  14,354,500

แหล่งทุน จ�านวนเงิน (บาท)ประเภททุน

แผนภูมิแสดงประเภททุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2559

แหล่งทุนภายนอก
12,254,500	บาท

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์
2,000,000	บาท

กองทุนวิจัย	มธ.
100,000	บาท

85%
14%

1%
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผลงานวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุนและสาขาวิชา

จ�า
นว

นผ
ลง

าน
วิจ

ัย	
(เร

ื่อง
)

กา
รเม

ือง

กา
รป
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กิจ

นัก
วิจ
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ปร
ะจ
�าค
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รระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ

กองทนุวจิยัคณะรฐัศาสตร์	

แหล่งทุนภายนอก

2. ผลงานวิจัย

รายช่ือผลงานวิจัย จ�าแนกตามสาขาวิชา

	 ผลงานวจัิยในปี	พ.ศ.2559	มจี�านวน	18	เรือ่ง	ประกอบด้วยผลงานวจิยัในสาขาการเมอืงการปกครอง	
จ�านวน	5	เรื่อง	โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	3	เรื่อง	และจากแหล่ง
ทุนภายนอก	จ�านวน	2	เรื่อง	ผลงานวิจัยในสาขาบริหารรัฐกิจ	จ�านวน	6	เรื่อง	โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	5	เรื่อง	และจากแหล่งทุนภายนอก	จ�านวน	1	เรื่อง	ผลงานวิจัยในสาขา
การระหว่างประเทศ	 จ�านวน	 4	 เรื่อง	 โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร	์ 
จ�านวน	2	เรื่อง	และจากแหล่งทุนภายนอก	จ�านวน	2	เรื่อง	และผลงานวิจัยของนักวิจัยประจ�าคณะรัฐศาสตร์	
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	3	เรื่อง	ดังแผนภูมิดังนี้

 2.1 สาขาการเมืองการปกครอง

ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: 
ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับ
พระราชอ�านาจน�าในสังคมไทย

คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัตและชะตา
กรรมของสถาบันที่มาก่อนกาล

รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย

จ้างที่ปรึกษาจัดท�ารายงานเพื่อเข้ารับการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สังคม-รัฐศาสตร์กับประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ 
ดร.เกษียร  เตชะพีระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรรณภา  ติระสังขะ 

และคณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว

รองศาสตราจารย์ 
ธเนศ  วงศ์ยานนาวา

1

3

4

5

2

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือผลงานวิจัย แหล่งทุน
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 2.2 สาขาบริหารรัฐกิจ

 2.3 สาขาการระหว่างประเทศ

 2.4 นักวิจัยประจ�าคณะรัฐศาสตร์

การส�ารวจตัวแบบการประเมินผลนโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้างอ�านาจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาความเป็นพลเมืองอาเซียนตามความเข้าใจและ
การรับรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง

การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและ
ประสบการณ์ในภาครัฐของไทย

แนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนของประเทศอาเซียน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนล�าสนุ่น เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

การออกแบบระบบสถาบันเพื่อการปฏิรูปนโยบาย
สาธารณะ  

ประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การพัฒนาทางการเมืองเพื่อลดระดับการคอรัปชั่นใน
ประเทศไทย

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

การศึกษาการออกพันธบัตรท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร: 
บทเรียนและความเป็นไปได้ในอนาคต

แสนยานุภาพทางทหารและบทบาทของกองทัพจีนใน
กิจการระหว่างประเทศ

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบที่มีต่อผลกระทบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ

รองศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

ดร.วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี

นายเจษฎา  ณ ระนอง

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี

รองศาสตราจารย์
ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์

ศาสตราจารย์ 
ดร.อัมพร  ธ�ารงลักษณ์

ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

ศาสตราจารย์ 
ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ

นายเจษฎา  ณ ระนอง

1

1

1

3

3

3

4

4

5

6

2

2

2

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ส�านักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน)

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ผู้วิจัย

ผู้วิจัย

ผู้วิจัย

ช่ือผลงานวิจัย

ช่ือผลงานวิจัย

ช่ือผลงานวิจัย

แหล่งทุน

แหล่งทุน

แหล่งทุน
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3. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
 และระดับนานาชาติ
	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 จ�านวน	 22	 เร่ือง	 โดยเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีได้รับการ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	(TCI)	จ�านวน	13	เรื่อง	และเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	(ในฐานข้อมูลสากล	Scopus)	จ�านวน	9	เรื่อง	ดังนี้

 3.1 บทความวิจยัและบทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ

ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่าง
ญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้างอ�านาจที่
เปลี่ยนแปลงไป

การเปลีย่นผา่นอ�านาจโลกในโลกเปลีย่น
ผ่านอ�านาจ? ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย
การเมืองระบบขั้วอ�านาจเดียว 
การครองอ�านาจน�า และยุทธศาสตร์
ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองที่
เอื้อให้นักการเมืองเข้ามามีบทบาทใน
สโมสรฟุตบอลไทย

บทความปริทรรศน์ "ชวนถก : 
ชาติ ชาติพันธุ์ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา"

น�้าใสใจจริงของญี่ปุ่น เสี้ยวหนึ่งจาก
ปฏิบัติการจิตวิทยาของญี่ปุ่นต่อ
ประเทศไทย

การปฏิวัติ พ.ศ.2475 ในสายตาของ 
“คนนอก” เอกสารทางการทูตว่าด้วย
สยามยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ฤาหาใช่เพียงร่างทรง : แนวทางเชิง
วิพากษ์ในการศึกษาสถาบันตุลาการ

งานฉลองรัฐธรรมนูญ : มหกรรมแห่ง
ชาติของคณะราษฎร

การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถื่น : 
ประสบการณ์จากนานาชาติและทาง
เลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

ความสามารถในการมีงานท�า: 
พันธสัญญาใหม่ของการจ้างงาน
ระยะสั้น

รองศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตติภัทร  พูนข�า

อาจารย์
ชาลินี  สนพลาย

รองศาสตราจารย์ 
ธเนศ  วงศ์ยานนาวา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

1 TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

3

4
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6
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8

9

10

2

วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 
ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.59) หน้า 
147-171.

รัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 
ฉบับที่ 1, หน้า 159-209.

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2, หน้า 133-150

รัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 37 
ฉบับที่ 1, หน้า 235-258

จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 
ฉบับที่ 19 (มิ.ย.58-พ.ค.59), 
หน้า 26-31

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2, หน้า 47-62

วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 
ฉบับที่ 2, หน้า 27-48

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 
(พ.ย. 2559), หน้า 92-123

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1, หน้า 72-98

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 56 
ฉบับที่ 2, หน้า 1-17

ล�าดับที่ แหล่งตีพิมพ์ผู้เขียนช่ือบทความวิจัย/บทความวิชาการ ฐานข้อมูล
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 3.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

มุมมอง แนวปฏิบัติ และข้อเสนอต่อ
การบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทย

Thailand in 2015: Bill, blast, and 
beyond

ระบบกฎหมายความมั่นคง : ข้อเสนอ
แนะส�าหรับการปฏิรูปโครงสร้างและ
องค์กรในการใช้อ�านาจตามหลัก
ธรรมาภิบาลความมั่นคง

The irony of democratization and 
the decline of royal hegemony in 
Thailand

สถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. 2540 
- ปัจจุบัน)

Malaysia’s role in two South-East 
Asian insurgencies: ‘an honest 
broker’?

Evolving power of provincial political 
families in Thailand: Dynastic 
power, party machine and 
ideological politics

Thailand’s Failed 2014 Election: The 
Anti-Election Movement, Violence 
and Democratic Breakdown

Towards the ASEAN community: 
Assessing the knowledge, attitudes, 
and aspirations of Thai university 
students

ASEAN and food security: A critical 
path for regional integration

Introduction: Advancing the regional 
commons in the new East Asia

ASEAN cooperation on marine 
environment

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

Assoc.Prof.
Dr.Kitti  Prasirtsuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว

Prof. 
Dr.Kasian Tejapira

ศาสตราจารย์ 
ดร.อัมพร  ธ�ารงลักษณ์

Asst.Prof. 
Dr.Chanintira na Thalang

Asst.Prof. 
Dr.Prajak Kongkirati

Asst.Prof. 
Dr.Prajak Kongkirati

Asst.Prof. 
Dr.Chanintira na Thalang

Assoc.Prof. 
Dr.Siriporn Wajjwalku
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Dr.Siriporn Wajjwalku, 

Ho, Kongchong, 
Yoshida, Osamu
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HR intelligence  สถาบันทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.59), 
หน้า 17-37

Asian Survey
Volume 56, Issue 1, 2016, 
168-173

วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 
(พ.ค.-ส.ค.58) หน้า 71-89

Southeast Asian Studies
Volume 5, Issue 2, August 2016, 
219-237

วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1, หน้า 35-70

Australian Journal of International 
Affairs 24 January 2017, 1-16

South East Asia Research
Volume 24, Issue 3, 2016, 
386-406

Journal of Contemporary Asia
Volume 46, Issue 3, 2 July 2016, 
467-485

Journal of Current Southeast 
Asian Affairs Volume 35, Issue 2, 
2016, 113-147

Advancing the Regional 
Commons in the New East Asia
2016, 8-28

Advancing the Regional 
Commons in the New East Asia
2016, 1-7

Advancing the Regional 
Commons in the New East Asia, 
164-179

ล�าดับที่
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4. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่

5. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

	 นอกจากการผลติงานวิจยัแล้ว	คณะรฐัศาสตร์ยงัให้การสนับสนุนในการจดัพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
วจิยัหรอืผลงานวชิาการ	โดยการจดัท�าเป็นรปูเล่มเพือ่เผยแพร่ไปตามหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่
ในปี	พ.ศ.2559	มีการด�าเนินการจัดพิมพ์ผลงานวิจัย	จ�านวน	2	เรื่อง	มีรายละเอียดดังนี้

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะรัฐศาสตร์ด�าเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์	“การรับ
ฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง	 พ.ศ.	 2551	 และร่างแผนพัฒนาการเมือง	 
ฉบับที่	 2”	 ให้แก่	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง	 สถาบันพระปกเกล้า	 ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 
มีรายละเอียดดังนี้

5.1 จัดเวทีประชาพิจารณ์ระดับภูมิภาค	พื้นที่ภาค
กลางตอนบนและตอนล่าง	16	จังหวัด	ประกอบด้วย	
กรงุเทพมหานคร	นนทบุร	ีปทุมธาน	ีพระนครศรีอยธุยา	
สระบุรี	ชัยนาท	ลพบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	
นครปฐม	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 เพชรบุรี	 สมุทรสาคร	
และสมุทรสงคราม	 โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	 100	
คน	เมื่อวันจันทร์ที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	เวลา	
8.30	–	16.00	น.	ณ	โรงแรม	เอบน่ีา	เฮ้าส์	วิภาวดรีงัสิต	
64	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

4.1 การจดัพมิพแ์ละเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
เรื่อง “การบริหารคนเก่ง : แนวคิดใน 
ต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐ
ของไทย (Talent	Management:	Global	
Concepts	and	Experiences	from	Thai	
Public	Sector.)”	

โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนิสา		ช่อแก้ว

4.2 การจดัพมิพแ์ละเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
เร่ือง “เพ่ือนบ้าน: พลวัตรเชิงอ�านาจ 
ความม่ันคงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ” 

โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จิตติภัทร	 	พูนข�า	
(หัวหน้าโครงการวิจัย)	และคณะผู้วิจัย
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6. คลังข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
	 คณะรฐัศาสตร์	ได้จัดท�าฐานข้อมูลเพือ่รวบรวมรายชือ่และรายละเอียดเบือ้งต้นของวารสารวชิาการ
ในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล	 Scopus	 อย่าง 
เป็นระบบ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่อาจารย์	 นักวิจัยและบุคคลที่สนใจทั่วไป	 ในการสืบค้นรายชื่อวารสาร
เพื่อส่งผลงานไปตีพิมพ์	 โดยใช้ช่องทางการสืบค้นผ่านทางระบบเว็บไซด์ของศูนย์วิจัย	 ดิเรก	 ชัยนาม	 ซึ่งการ
พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลของวารสารต่างๆ	นี้	จะใช้ค�าส�าคัญ	(Keyword)	ช่วยอ�านวยความสะดวกในการ
คัดกรองและจ�าแนกแยกแยะวารสารเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาที่แต่ละวารสารให้ความส�าคัญ	 
ซ่ึงถือได้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบค้นให้สะดวกและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหามากยิ่งข้ึน	
ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นได้ที่เวปไซต์	http://www.polsci.tu.ac.th/journal/search.php

5.2 จัดเวทีประชาพจิารณร์ะดบัประเทศหรอืสว่นกลาง 
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	 200	 คน	 เมื่อวันที่	 22	
มถินุายน	2559	ณ	ห้องออดิทอเรยีม	โรงแรมเซน็ทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร
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7. คลังข้อมูลด้านรัฐศาสตร์

8. คลังข้อมูลผลงานวิจัย บทความวิจัยและบทความวิชาการ

	 สืบเนื่องจากสังคมไทยได้เผชิญปัญหาและความท้าทายต่างๆ	 มายาวนาน	 ท้ังความไร้เสถียรภาพ 
ของระบอบประชาธิปไตย	 ความขัดแย้งทางการเมือง	 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการที่ขยายในวงกว้าง	 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในปริบทต่างประเทศอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์	 การก่อตั้งประชาคมอาเซียน	
และอื่นๆ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี	 คณะรัฐศาสตร	์ 
โดยศูนย์วิจัย	 ดิเรก	 ชัยนาม	 ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ	 
“คลงัข้อมลูด้านรฐัศาสตร์”	ซึง่ประกอบด้วย	3	สาขา	อาทเิช่น	ข้อมลูทางด้านการเมอืงการปกครอง	การบรหิาร
รัฐกิจ	 และการระหว่างประเทศ	 และน�าลงเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย	 ดิเรก	 ชัยนาม	 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและผูท้ีส่นใจ	มคีวามรูค้วามเข้าใจในข้อมลูพืน้ฐานทีส่�าคญัทางรฐัศาสตร์	และสามารถน�าข้อมูลต่างๆ	
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป	 ทั้งนี้	 ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นได้ที่เวปไซต์	 http://polsci.
tu.ac.th/wiki/index.php?title=หน้าหลัก

	 คณะรัฐศาสตร์	 ได้จัดท�าระบบสืบค้นข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัย	 ดิเรก	 ชัยนาม	
ร่วมกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะ	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นฐานข้อมลูทีร่วบรวมผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ
ทางรัฐศาสตร์	รวมถึงบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ	 ที่ผลิตโดยอาจารย์และนักวิจัยประจ�าคณะรัฐศาสตร์	 	 โดยเป็นการเผยแพร่ผ่านการสืบค้นจาก 
เวปไซต์ของศูนย์วิจัย	 ดิเรก	 ชัยนาม	 ให้นักศึกษา	 ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป	ทัง้นี	้ผูส้นใจสามารถเข้าสบืค้นผลงานวจิยัได้ทีเ่วปไซต์	http://www.polsci.tu.ac.th/direk/
research/research.html



/49Faculty of Political Science Thammasat University

	 สืบค้นบทความวิจัยและบทความวิชาการ	 ได้ที่เวปไซต์	 http://www.polsci.tu.ac.th/direk/ 
research/articles.html

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง	โดยปี	2559	ได้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	 มาใช้เพื่อช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	ลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน		อาทิเช่น

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
	 ระบบตารางเวลาของผู้บริหาร	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะได้ทราบถึงวัน	 เวลา	 สถานที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร	 (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต)	 ช่วยให้บุคลากรของคณะสามารถนัดหมาย 
ผู้บริหารเพื่อเข้าพบ	หรือใช้ส�าหรับนัดหมายผู้บริหารเพื่อการประชุมที่ไม่ซ�้าซ้อนกันในคณะกรรมการชุดต่างๆ	
โดยไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาในการติดต่อประสานเพื่อขอนัดหมายโดยตรง	 และไม่ต้องรบกวนขณะที่ผู้บริหาร 
ติดภารกิจอื่นๆ
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	 ระบบตัดยอดวัสดคุงเหลือของคณะรฐัศาสตร์	
จัดท�าข้ึนมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่งานพัสดุสามารถบันทึก
การเบิกจ่ายวัสดุ	การตัดยอดจ�านวนคงเหลือ	และออก
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุให้แก่บุคลากรของคณะได้

2. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
	 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทที่ส�าคัญ
ในด้านต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ทั้งทางด้านการศึกษา	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง	และการบริการ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา	ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางที่
ดีข้ึน	 	 คณะรัฐศาสตร์	 จึงได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นการ
ศึกษาและทุกชั้นปี	ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว	โดยมีห้อง	“ศูนย์ประมวลข้อมูล	
คณะรัฐศาสตร์”	 ทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต	 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากร	 เพื่อใช้
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายท่ีทันสมัย	 เพื่อประโยชน์ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 การฝึกอบรม	
ตลอดจนเพื่อการศึกษาหาความรู้	การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

	 ระบบนบัภาระงานการเป็นทีป่รกึษาของอาจารย์ในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ	เพ่ือเป็นการ
ประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างหลักสูตรต่างๆ	 ว่าอาจารย์ของคณะรับเป็นที่ปรึกษาจ�านวนมากน้อยเพียงใด	 
โดยสามารถสืบค้น	และเข้าถึงข้อมูลภาระงานการเป็นที่ปรึกษาของคณาจารย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถูกต้อง	
และแม่นย�า
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การให้บริการห้อง “ศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ส�าหรับการเรียนการสอน

การให้บริการห้อง “ศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ส�าหรับเป็นศูนย์ฝึกอบรม

3. การให้บริการด้านอื่นๆ
	 ในปี	2559	คณะรฐัศาสตร์	ยงัได้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่บคุลากรและนกัศกึษา	อาทเิช่น	
การศึกษา	 วิเคราะห์	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย	 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะให้พร้อมต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง		การดูแลระบบฐานข้อมูลของฝ่ายหรืองานต่างๆ	
ภายในคณะ	การดแูลระบบเครือข่ายและระบบรกัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายภายในคณะ	การให้ค�าปรกึษา
ด้านระบบคอมพวิเตอร์	ฐานข้อมูล	และเว็บไซต์	การให้ค�าแนะน�าและช่วยผลติสือ่การเรียนการสอน	การประสาน
งานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย



งานบริการ
วิชาการ

ส่ือสารองคก์ร
เเละ



งานบรกิารวชิาการและสื่อสารองค์กร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ด้านการบริการทางวิชาการ
	 ปีการศกึษา	2559	คณะรฐัศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม	ในงานวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะ
รัฐศาสตร์	ครบรอบ	68	ปี	ในวันที่	14	มิถุนายน	2560	ก�าหนดจัดเสวนาเรื่อง	“ไม่มีความสมานฉันท์ในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ?	 :	ทฤษฎี	 โลกปฏิบัติ	และการวิพากษ์”	และการเปิดตัวหนังสือแปล	เรื่อง	“ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:	สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย”	ของ	ผศ.จิตติภัทร		พูนข�า	พร้อมกัน
นี้งานบริการวิชาการได้จัดเสวนา	 บรรยายพิเศษ	 สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง	 ๆ	
ทางรัฐศาสตร์	จ�านวน	23	เรื่อง	และการจัดโครงการฝึกอบรม	จ�านวน	17	โครงการ	ดังนี้

จากเมอร์ส สู่ซิกา: ภัยคุกคามสากลรูปแบบใหม่กับโลกใน
ศตวรรษที่ 21  

อ�านาจผลัดใบในอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป การเมือง “ใหม่/เก่า” ของ
พม่า ลาว และเวียดนาม  

พลวัตแรงงานข้ามชาติหลังเปิดประชาคมอาเซียน

ถนนสู่ท�าเนียบขาว: ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016
Road to the White House U.S. Presidential Election 2016.

สัมมนาระดมปัญญา "อนาคตท้องถิ่นไทยที่ไกลกว่ารัฐธรรมนูญ"

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy): ทุนนิยมแบบสร้างภาพหรือ
ทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ?

“ฟิลิปปินส์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี 2016”

"สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายใหม่ของสหประชาชาติกับสภาพ
ความเป็นจริงใน ASEAN"

“ก�าเนิดรัฐสมัยใหม่: กระบวนการสร้างรัฐในญี่ปุ่นยุคเมจิและสยาม
ยุครัชกาลที่ 5”  

“สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี: ผลส�าเร็จ อุปสรรค 
และความท้าทาย”

จะอยู่หรือจะไป Brexit กับชะตากรรมของสหภาพยุโรป

จุดเดือดทะเลจีนใต้ : อนาคตหลังค�าพิพากษา

Book Launch and Panel Discussion "Thai Politics : Between 
Democracy and it Discontents

ถนนสู่ท�าเนียบขาว:ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016  
ทรัมป์ vs คลินตัน

Umbrellas in Bloom: Hong Kong’s Largest Social Movement 
Explained “การปฏิวัติร่ม” ท�าความเข้าใจขบวนการภาคประชา
สังคมที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 4 มีนาคม 2559

วันที 17 มีนาคม 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม  2559

วันที่ 16 กันยายน  2559
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ล�าดับที่ วันเดือนปีหัวข้อเรื่อง จ�านวนผู้เข้าร่วม
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วนัพธุที	่7	ธนัวาคม	2559	เวลา	13.00	-	16.00	น.	
ณ	 ห้อง	 ร.102	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

กิจกรรม งานเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง 
“ทรัมป์นิยม? : การเมือง อารมณ์ 
และภูมิรัฐศาสตร์โลก”

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีความรุนแรงโดยรัฐ
ที่กระท�าต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย 

บรรยายพิเศษ "Dynamics of change in the Middle Politics, 
Economy and Foreign Policy" 

“กระบวนการสันติภาพ: ความส�าเร็จและความท้าทายใน
โคลอมเบียและสามจังหวัดชายแดนใต้”

"ทรัมป์นิยม ?:การเมือง อารมณ์ และภูมิรัฐศาสตร์โลก"

ย้อนพินิจชีวิตลิขิต ธีรเวคินกับคุณูปการวิชาการและวิจัยไทย

Public Lecture on The Visual Politics of Walls: Borders, 
Flows And Morality โดย Professor Dr. William A. Callahan

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ASEANscape 2: การค้า การพัฒนา และ
ผู้คนบนเส้นทางสาย R9”

เสวนาหัวข้อเรื่อง : ผู้น�า อ�านาจ การเมือง รัฐศาสตร์จาก “ฆ่า”
 สู่ “ไม่ฆ่า”

วันที่ 18 กันยายน 2559

วันที่ 27  กันยายน 2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

วันที่ 11 มกราคม 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560
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ล�าดับที่ วันเดือนปีหัวข้อเรื่อง จ�านวนผู้เข้าร่วม
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กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 15”

วันที่	20-	22	มิถุนายน		2559

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง รุ่นที่ 2”

วันที่	6	-	8	กรกฎาคม	2559

วันท่ี	 28	 -	 31	 กรกฎาคม	 2559ณ	 คณะรัฐศาสตร์	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และโรงแรมนโูวซติี	้กรงุเทพฯ

กิจกรรม โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยส�าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมธัยมศกึษา รุน่ท่ี 3  
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วนัที	่	10	มกราคม	2560	เวลา	13.00-16.00	น.	ให้แก่
พนกังานของเทศบาลท่าโขลง	จ�านวนประมาณ	60	คน	
น�าโดย	 อาจารย์ปองขวัญ	 สวัสดิภักดิ์	 และทีมงาน	 
ณ	เทศบาลท่าโขลง	จงัหวดัปทมุธานี

วนัที	่9	พฤศจิกายน	2559	เวลา	13.00-16.00	น.	ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนล�าสนุ่น	จ�านวน	74	คน	ณ	โรงเรียน
ส�าสนุ่น	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	 โดย
อาจารย์	ดร.ประพิมพ์ฝัน	เชียงกูล	เจ้าของวิชา	ร.	377	
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม โครงการการบริหารจัดการ
การเมืองท้องถิ่นในบริบท AEC หัวข้อเรื่อง 
“อาเซียนกับชุมชนท่าโขลง: โอกาส
และความท้าทายในยุคเศรษฐกิจไทย 4.0”

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียน
ในชุมชนและการสนับสนุนการแยกขยะรีไซเคิล”
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ด้านการสื่อสารองค์กร
	 คณะรัฐศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง	ๆ	ของคณะ	โดยเน้น
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่

1. website ของคณะรัฐศาสตร ์มธ.

2. เพจ Facebook ของคณะรัฐศาสตร์

	 คณะรัฐศาสตร์มีรูปแบบของ	website	 ที่เรียบง่าย	 สบายตา	 เน้นให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ 
ได้ง่าย	 โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล	 และหมวดสื่อสารองค์กรเป็นผู้ประสานงานในเร่ืองข้อมูล 
ที่ต้องการเผยแพร่

	 เพจหลักที่ใช้ส�าหรับการแจ้งข่าวสาร/ประกาศต่าง	ๆ	ของคณะ	 ให้นักศึกษา	ผู้ปกครองและบุคคล
ทัว่ไปท่ีสนใจ	เป็นช่องทางสือ่สารทีไ่ด้ผลมากท่ีสดุ	เพราะสามารถแชร์ข่าวสารได้อย่างทนัท่วงท	ีอกีทัง้ยงัสือ่สาร
โต้ตอบกันได้อย่างสะดวก	และตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด

2.1 https://www.facebook.com/pr.polsci.tu/

http://www.polsci.tu.ac.th/
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3. Youtube Channel 

	 เพจส�าหรับการน�าเสนอข่าวสารของคณะในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนัก	เพิ่มสีสัน	เน้นข่าวสาร
ภายในคณะ	ข่าวสบาย	ๆ	เรื่องราวใกล้ตัวทั้งของบุคลากรและนักศึกษา

	 ช่องทางในการเผยแพร่วีดิทัศน์งานกิจกรรม	งานเสวนาต่างๆ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ	สามารถ
รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลังได้	ซึ่งปัจจุบันก�าลังพัฒนาควบคู่ไปกับการ	Live	สดบน	facebook	เพื่อให้เป็นช่องทาง
ที่มีประสิทธิภาพ	และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น	

2.2 https://www.facebook.com/Polscitu.coffeebreak/

https://www.youtube.com/user/polscitu
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4. Newsletter จดหมายแจง้ข่าวสาร
	 หมวดสื่อสารองค์กรได้เริ่มจัดท�าจดหมาย
ข่าวเพือ่แจ้งข่าวสารภายในคณะมาได้สักระยะหนึง่	ซึง่
ในปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	

โดยสามารถอ่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ/tablet	 ได้ใน
ทนัท	ีซึง่ในอนาคต	หากมกีารตอบรับทีด่มีากขึน้	กอ็าจ
จะมีการตีพิมพ์เพื่อแจกจ่ายต่อไป
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5. งานออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ์
	 หมวดส่ือสารองค์กร	สามารถออกแบบและ
ผลิตสื่อ	 วางแนวคิด	 หรือการออกแบบตามโจทย์ 
ท่ีได้รับ	 รวมทั้งการประสานงานกับผู้รับจ้างผลิตสื่อ 

มืออาชีพต่าง	ๆ	ได้แก่	งานท�าป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง	ๆ	 	 โปสเตอร์	 	ป้ายไวนิล	 	Roll	up	 	X-stand		
Backdrop		Banner		facebook	cover	ฯลฯ
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ด้านต�าราและวารสารคณะรัฐศาสตร์
1.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมือง
	 และเศรษฐกิจส�าหรับการจัดการนโยบาย
	 สาธารณะในประเทศไทย	
	 โดย	รศ.ดร.อรรถกฤต		ปัจฉิมนันท์

1. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 
 (พฤษภาคม-สิงหาคม	2559)

2. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 
 (กันยายน-ธันวาคม	2559)

3. รัฐศาสตร์สาร ปีที 38 ฉบับที่ 1 
 (มกราคม-เมษายน	2560)

1. รัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
(มกราคม	–มิถุนายน	2559)

2. รัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 (กรกฎาคม	–ธันวาคม	2559)

2.	Case	Studies	หลากกรณีศึกษาประเด็น
	 ทางสังคมและการเมือง	
	 โดย	รศ.ดร.พัชรี		สิโรรส	และคณะท�างาน

ต�ารา

รัฐศาสตร์สาร

รัฐศาสตร์นิเทศ



งาน
ยุทธศาสตร์
เเละการบริหาร



งานยุทธศาสตร์เเละการบรหิารคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ด้านบริหารจัดการ

ด้านบุคลากร
1. จ�านวนบุคลากร
	 ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	45	คนและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	
จ�านวน	64	คน	รวมทั้งสิ้น	109	คน	ดังนี้	

	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์โดย 
มุ่งเน้น	การบริหารจัดการ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร	เพื่อให้การด�าเนินงานตาม
ภารกิจของคณะรัฐศาสตร์	 บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ในปี	 2559	 คณะรัฐศาสตร	์ 
ได้มกีารพฒันา	การบรหิารจดัการท้ังในด้านบุคลากร	การเงนิ	และ	งบประมาณ	อาคารสถานที	่และการด�าเนิน
งานตามค�ารับรองปฏิบัติราชการประจ�า	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	ดังนี้

 1.1 บุคลากรสายวิชาการ	เป็นอาจารย์ประจ�าในสาขาการเมืองการปกครอง	จ�านวน	12	คน	สาขา	
บริหารรัฐกิจ	จ�านวน	11	คน	และสาขาการระหว่างประเทศ	จ�านวน	13	คน	อาจารย์ประจ�าตามสัญญาจ้าง	
จ�านวน	4	คน	และอาจารย์ชาวต่างประเทศ	จ�านวน	5	คน	ดังนี้

 1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	จ�านวน	25	คน	พนักงานเงินรายได้	
จ�านวน	34	คน	และลูกจ้างประจ�า	จ�านวน	5	คน	รวมทั้งสิ้น	64	คน	ดังนี้

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บริหารรรัฐกิจ

พนักงานเงินรายได้

การเมืองการปกครอง

อาจารย์
ชาวต่างประเทศ	

การระหว่างประเทศ	

ลูกจ้างประจ�า

อาจารย์ประจ�า
ตามสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

24%

53%

27%

11%
9%

39%

29%

8%
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2. วุฒิการศึกษา

3. ต�าแหน่งทางวิชาการ

4. การพัฒนาบุคลากร

	 อาจารย์ประจ�าของคณะรฐัศาสตร์จ�านวน	45	คน	มวีฒิุการศกึษาในระดบัปริญญาเอก	จ�านวน	36	คน	
และวุฒิปริญญาโท	จ�านวน	9	คน	ดังนี้

	 อาจารย์ประจ�าของคณะรัฐศาสตร์	 จ�านวน	 40	 คน	 (ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ)	 มีต�าแหน่ง	 
ทางวชิาการในต�าแหน่งศาสตราจารย์	 จ�านวน	 7	 คน	 รองศาสตราจารย์	 จ�านวน	 11	 คน	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	 
จ�านวน	13	คน	และอาจารย์	จ�านวน	9	คน

	 คณะรัฐศาสตร์	ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรทัง้สายวชิาการ	
และสายสนบัสนนุวชิาการอย่างต่อเนือ่งตลอดมา	ในปี	2559	คณะรฐัศาสตร์มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพและ	สมรรถนะ	
รวมท้ังทกัษะทีจ่�าเป็นให้แก่บคุลากร	โดยมโีครงการทีบ่คุลากรเข้าร่วมการประชมุ	สมัมนาและ	อบรม	ได้แก่	โครงการ
พฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการ	 มีจ�านวน	 8	 โครงการ	 โครงการพฒันาศกัยภาพและ	 สมรรถนะในการท�างาน	 
จ�านวน	9	โครงการ	โครงการเพิม่พูนทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	จ�านวน	4	โครงการ	และโครงการเพ่ิมพูน
ความรูเ้ฉพาะทาง	จ�านวน	13	โครงการ	รวมท้ังส้ิน	34	โครงการ	ดงันี้

แผนภูมิแสดงสัดส่วนวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจ�า

แผนภูมิแสดงสัดส่วนอาจารย์ประจ�าของคณะรัฐศาสตร์ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
20%

80%

อาจารย์ ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

23% 17%

33% 27%
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1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท�างาน

รายช่ือโครงการ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงการที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมและอบรม

โครงการ
เพิ่มพูนทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะในการท�างาน

โครงการ
พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

โครงการ
เพิ่มพูนความรู้
เฉพาะทาง

12% 26%

38% 24%

Thammasat University Executive Development 
(TU-EDP) รุ่นที่ 4

Certificate in Purchasing Program

นิเทศอาจารย์ใหม่ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TU-STEPS 
ส�าหรับพนักงานเงินรายได้ รุ่นที่2

การจัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการลดเหลื่อมล�้าและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอิเลิร์นนิงมืออาชีพ 
รุ่น 1, 2

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25

การสร้างความเข้าใจการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่ม
เติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551

บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจ
สอบการใช้อ�านาจรัฐ

ASEAN Community Building and East Asia 

มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค. 60

30-31 มี.ค.60

ก.ค.60

มี.ค.- เม.ย.60

10 ส.ค.59

มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.59 

23-26 พ.ค.59

23-24 มี.ค.59

9 มี.ค.59

1-5 ก.พ.59

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

กองทรัพยากรมนุษย์

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กองทรัพยากรมนุษย์

กองทรัพยากรมนุษย์

ส�านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ

สนง.ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

สมาคมสหกจิศกึษาไทย

สนง.สภาพฒันาการเมือง

ส�านกังานศาลปกครอง

EAUI Program winter School 
2016

ล�าดับที่

ล�าดับที่

โครงการอบรม

โครงการอบรม

วันที่

วันที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



/66 Annual Report 2016

www.po l s c i . t u . a c . t h

การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
รุ่นที่10

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การบัญชีส�าหรับผู้ปฏิบัติการบัญชี รุ่น 4 

การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 16

การใช้งานระบบบัญชี Dotline ปี2559

การน�าเสนอข้อมูลการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจและ
ระบบการติดตามผลปฏิบัติงาน

21 มี.ค.60

9-10 มี.ค.60

13 ม.ค.60

26-27 พ.ย.59

3 ต.ค.-17 พ.ย.59

12 ต.ค.59

22-23 ก.ค.59

3

4

5

6

7

8

9

สนง.ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

กองทรพัยากรมนุษย์

งานบริหารและธรุการคณะ
รฐัศาสตร์

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

กองบริหารการคลงัและกลุม่
ภารกจิ

งานบริหารและธรุการ 
คณะรฐัศาสตร์

ล�าดับที่ โครงการอบรมวันที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. โครงการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง

การสร้าง eBook ด้วยโปรแกรม Sigil

เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่น 14

การสร้างกราฟฟิกส�าหรับการน�าเสนองาน(Graphics For 
Presentation)

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต

การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
เบิกจ่ายเงินเดือน

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของสภา
พนักงานมหาวิทยาลัย 

Office 365 Train the Trainer

เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring Technique)

การปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน

20 มี.ค.60

20 เม.ย.60

3-4 ส.ค.59

17 มี.ค.60

31 พ.ค.-1 มิ.ย.59

3-5 มี.ค.60

23 พ.ค.59

23-24 ส.ค.59

10-11 ส.ค.59

1

1

2

2

3

3

4

4

5

สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม

สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองกิจการนักศึกษา

กองทรพัยากรมนุษย์

งานสภาอาจารย์และสภา
ข้าราชการ

สนง.ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

สถาบนัทรพัยากรมนุษย์

กองงานศนูย์รังสติ

ล�าดับที่

ล�าดับที่

โครงการอบรม

โครงการอบรม

วันที่

วันที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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Thailand Quality Conference & the 17th Symposium 
on TQM-best Practices in Thailand 

เทคนิคการจัดท�าคู่มือปฏิบัติการ รุ่น 19

KM Series ครั้งที่ 5 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหาร

ท�าไมองค์กรต้องท�าการประเมินค่างาน

การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ รุ่น 24

เทคนิคการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ และความภักดี
ต่อองค์กร

มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการท�างาน รุ่น 148

KM Series ครั้งที่ 3 การวิจัย

3-4 ส.ค.59

29-30 มิ.ย.และ 1 ก.ค.59

23 มิ.ย.59

31 พ.ค.59

30-31 พ.ค.59

25-26 เม.ย.59 

25-26 เม.ย.59

21 เม.ย.59

6

7

8

9

10

11

12

13

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม
ประเทศไทย

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา

สถาบนัทรพัยากรมนุษย์

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

ส�านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคม

ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา

ล�าดับที่ โครงการอบรมวันที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านงบประมาณ
	 คณะรฐัศาสตร์บรหิารงานโดยมแีหล่งงบประมาณหลกัเพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานจ�านวน	3	แหล่ง
ด้วยกัน	 คือ	 งบประมาณแผ่นดิน	 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน	 และงบกองทุนค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเพื่อการพัฒนา	โดยจ�าแนกได้ตามยุทธศาสตร์	แผนงาน	และประเภทงบประมาณ	

	 ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2559	 คณะรัฐศาสตร์	 ได้มีรายจ่ายจริง	 เป็นจ�านวน	
26,009,553.70	บาท	โดยสามารถจ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ	ดังนี้คือ	

	 -	 งบประมาณรายจ่ายจรงิจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานจ�านวน	23,944,503.96	บาท 
	 	 คิดเป็นร้อยละ	92.06	ของรายจ่ายจริงทั้งหมด	

	 -	 งบประมาณรายจ่ายจริงจากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจ�านวน	 
	 	 2,065,049.74	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.94	ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

	 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจริงจากรายได้หน่วยงานจ�านวน	 23,944,503.96	 	 บาท	 สามารถ
จ�าแนกการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ได้ดงันี	้โดยยทุธศาสตร์สร้างความเป็นเลศิในการบริหารภายในมรีายจ่ายจริง
สงูสดุจ�านวน	16,947,399.06		บาท	(ร้อยละ	70.78)		รองลงมา	คือ	ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาทีไ่ด้มาตรฐาน
สากลจ�านวน	4,136,392.14	บาท	 (ร้อยละ	17.27)	 	ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล	และ

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 

จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจริงจาก
งบกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา

7.94%

งบประมาณรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน

92.06%
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แก้ไขปัญหาของสงัคมจ�านวน	1,932,920.00		บาท	(ร้อยละ	8.07)	ยทุธศาสตร์พลกิฟ้ืนบทบาทในการชีน้�า	และ
น�าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมจ�านวน	863,657.26		บาท	(ร้อยละ	3.61)	และยุทธศาสตร์การปลูก
ฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์	 และท�านุบ�ารุงสังคม	ประชาธิปไตย	คุณธรรม	ศิลปะ	 วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน	
และสังคมจ�านวน	64,135.50		บาท	(ร้อยละ	0.27)

	 ส�าหรบัเงนิรายได้หน่วยงานของคณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	
ที่เป็นรายรับจริง	มีจ�านวน	30,497,218.77	บาท	ซึ่งสามารถจ�าแนกรายละเอียดได้ดังนี้	 โดยรายได้โครงการ
บริการสังคมจ�านวน	11,538,554.33	บาท	(ร้อยละ	37.83)	รองลงมา	คือ	เงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัย
เป็นรายรบัสูงสุดคิดเป็นจ�านวน	10,361,900.00	บาท	(ร้อยละ	33.98)	เงินกองทนุค่าธรรมเนยีมการศกึษาเพ่ือ
การพัฒนาจ�านวน	 3,970,422.46	 บาท	 (ร้อยละ	 13.02)	 รายได้อื่นๆ	 จ�านวน	 2,081,809.42	 บาท	 
(ร้อยละ	6.83)	เงินบริจาคและดอกผลของเงินบริจาคจ�านวน	1,406,121.00	บาท	(ร้อยละ	4.61)	และดอกผล
จากเงินลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ	2559	จ�านวน	1,138,411.56	บาท	(ร้อยละ	3.73)

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559

แผนภูมิแสดงภาพรวมรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 

จ�าแนกตามยุทธศาสตร์

จ�าแนกตามประเภทของรายได้

ยทุธศาสตร์การสร้างงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานสากล

ดอกผลจากเงินลงทุน

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ที่ได้มาตรฐานสากล

เงินอุดหนุนทั่วไป
จากมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
สร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหารภายใน

เงินบริจาคและดอกผล
ของเงินบริจาค

ยุทธศาสตร์การปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์	
และท�านุบ�ารุงสังคม	ประชาธิปไตย	คุณธรรม	
ศิลปะ	วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน	
และสังคม

รายได้โครงการ
บริการสังคม

รายได้อื่นๆ

ยุทธศาสตร์พลิกฟื้นบทบาท
ในการชี้น�า	และน�าเสนอ
ทางออกอย่างสร้างสรรค์
ให้สังคม

เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา

8.07%

3.73%

17.27%

33.98%

70.78%

4.61%

3.61%

13.02%

0.27%

37.38%

6.83%
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งานอาคารสถานที่

ในรอบปีที่ผ่านมา

	 การพัฒนาด้านอาคารสถานที่	 คณะรัฐศาสตร์ให้ความส�าคัญในการพัฒนาส่งอ�านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ในปี	2559		ได้ด�าเนินการดังนี้
งานอาคารสถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

	 1.	 	ได้ปรับปรุงห้องบรรยายชั้น	3	ห้อง	ร.301	ร.302		ร.303		ร.305		ร.306		ร.307

	 2.	 ปรับปรุงโถงทางเดินชั้น	3	ทั้งหมด

	 3.	 ปรับปรุงห้องบรรยายชั้น	4		ห้อง	ร.401	ร.402	

	 4.	 ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์	บริเวณชั้น	1	หน้าทางเดินห้อง	common	room



การด�าเนนิงานตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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	 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 หมวด	 8	 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 ก�าหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ	 คุณภาพการให้บริการ	 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	 ความคุ้มค่า 
ในภารกิจ	 โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 ซึ่งผลการปฏิบัติงานของ 
คณะรัฐศาสตร์ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 โดยรวมมีคะแนนเท่ากับ	
78.33	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	มีรายละเอียดในแต่ละมิติ	ดังนี้

(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1.ประสิทธิผล  88.13 72.61

 1.1 มหาวิทยาลัยวิจัย 78.75 65.53

 1.2 ความเป็นนานาชาติ 2.50 1.97

 1.3 มหาวิทยาลัยของประชาชน 1.88 1.65

 1.4 ระดับความส�าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

  ประจ�าปีการศึกษา 2557 5.00 3.46

2.ประสิทธิภาพ 1.25 0.97

3.การพัฒนาองค์กร 10.62 4.75

	 เฉลี่ยทุกมิติ	 100.00	 78.33

มิติ ค่าน�้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก



คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กา้วที่ 69 ก้าวเพื่อความเปน็เลิศ
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ด้านวิชาการในอนาคต

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

1.

2.

3.

	 จัดโครงการเสวนาเนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 
ประจ�าปี	2560	หัวข้อเรื่อง	“ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?:	ทฤษฎี	โลกปฏิบัติ	และ
การวิพากษ์”	 และการเปิดตัวหนังสือแปล	 เรื่อง	 “ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:	 สาขาวิชาและความ
แตกต่างหลากหลาย”	โดย	ผศ.จิตติภัทร	พูนข�า	มีองค์ปาฐกคือ	ศ.ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	และมีวิทยากรคือ	
รศ.ดร.กิตติ	 ประเสริฐสุข,	 ศ.ดร.จุลชีพ	 ชินวรรโณ,	 รศ.ดร.ศุถมิตร	 ปิติพัฒน์,	 รศ.ดร.สรวิศ	 ชัยนาม	 และ	 
ผศ.ดร.จันจิรา	สมบัติพูนศิริ	ในวันที่	14	มิถุนายน	2560	เวลา	13.00-16.00	น.	ห้อง	ร.103	คณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 โครงการจัดท�าหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก	และแจกในงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์		ครบรอบ	68	ปี	
วันที่	14	มิถุนายน		2560	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 3.1	หนังสือเรื่อง	“ที่ระลึก	ศ.ดร.ลิขิต	ธีรเวคิน”	จ�านวน	1,000	เล่ม

	 3.2	หนงัสอืเรือ่ง	“รฐัศาสตร์กับการเมืองไทย	ในทัศนะของ	นายอนนัต์	อนนัตกลู”	จ�านวน	1,000	เล่ม	

	 3.3	หนังสือเรื่อง	“สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุพาคี	:	ผลส�าเร็จ	อุปสรรค	และความท้าทาย”		 
	 	 จ�านวน	700	เล่ม

	 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา	 (International	 
Conference	on		International	Relations	and	Development,	ICIRD)	New	Horizons	of	‘Human	
(in)	 security’:	Rising	Concerns	and	Emerging	Alternatives	 in	Asia-Pacific	and	Beyond	จัดโดย 
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ,	กรุงเทพฯ		วันที่	23-24	มิถุนายน	2560	
ณ	คณะรัฐศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส�าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 
เป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท	 ก�าหนด 
จัดในวันที่	 22-25	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และโรงแรมนูโวซิตี	้ 
บางล�าพู	กทม.
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2. โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อก�าหนดประเด็นวิจัยเกี่ยวกับ
 การเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านในการพัฒนาประเทศ

3. โครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 
 (Routine to Research: R2R)

	 คณะรัฐศาสตร์	 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศ	 ได้เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างบทบาท 
ของหมูบ้่านว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นท่ีช่วยเสรมิสร้างรากฐานของประเทศให้มคีวามแขง็แกร่ง	และมศีกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะรองรับการด�าเนินนโยบายของภาครัฐ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่รัฐบาลได้มีการก�าหนด
ยทุธศาสตร์ในการปฏริปูและการพฒันาประเทศทีถ่อืเป็นวาระแห่งชาต	ิ(National	Agenda)	ซึง่มคีวามจ�าเป็น
ต้องอาศัยกลไกและกระบวนการที่ต้องการพลังสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน	 
ทั้งรัฐบาล	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	โดยครอบคลุมบทบาท
พื้นฐานที่เป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ	 ทั้งในมิติทางพื้นที่	 (Area	 Based)	 มิติทางโครงสร้างหน้าที	่ 
(Structural-functional	Based)	และมติทิางก�าลังอ�านาจและการมส่ีวนร่วม	(Power	&	Participation	Based)	
อย่างเป็นองค์รวม	และบรูณาการร่วมกนัทัง้องคาพยพของการเมอืงการปกครอง	จงึก�าหนดให้มกีารจัดประชุม
สัมมนาเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 การระดมความคิดในการก�าหนดประเด็นวิจัย	 และได้ข้อเสนอ
แนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

	 คณะรฐัศาสตร์ให้ความส�าคัญในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการ	เพ่ือให้มคีวามรู้
ความสามารถ	 และมีการบริการท่ีสะดวก	 รวดเร็ว	 และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ	 ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดังกล่าวจ�าเป็นต้อง 
เริ่มต้นที่การสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ�าที่ตนเองปฏิบัติอยู่	 และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อ
น�าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ซึ่งก็คือ	 “การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	 
(Routine	to	 research:	R2R)”	นั้นเอง	R2R	 เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการท�างานและ
การวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	โดยมีหลักที่ส�าคัญ	อาทิเช่น	ค�าถาม
ต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น	 คนท�าวิจัยต้องเป็นคนที่ก�าลังเผชิญปัญหา	 ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
และเกิดการบริการท่ีดีขึ้น	 และสามารถน�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง	 ทั้งนี้โครงการฝึกอบรม	 R2R	 
ได้ถูกก�าหนดให้เป็นโครงการหน่ึงด้านการวิจัย	 ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์	 5	 ปี	 (ปีงบประมาณ	
2560-2564)

ด้านการวิจัยในอนาคต
	 เพื่อความเป็นเลิศในด้านการวิจัย	 คณะรัฐศาสตร์มีโครงการด้านการวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินงาน	 
อาทิเช่น

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ต�าราทางรัฐศาสตร์
	 คณะรัฐศาสตร์	 ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้น�างานวิจัยที่ผลิตออกมา	 
มาต่อยอดเขียนเป็นต�าราทางรัฐศาสตร์	 ซึ่งการเขียนต�าราจากงานวิจัยนี้จะไม่เหมือนกับต�าราทั่วไปที่เขียน 
ด้วยการเรียบเรียงองค์ความรู้จากต�าราต่างประเทศหรือจากประสบการณ์การสอน	แต่เป็นการเขียนต�าราที่
ต้องมพีืน้ฐานการอ้างองิกับงานวิจัย	มีการยกงานวิจัยขึน้เป็นตวัอย่างประกอบ	มกีารน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาถ่ายทอดผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมในตัวผู ้เขียน	 มีการ 
ยกสถานการณ์หรือกรณีศึกษาให้ได้เห็นเด่นชัด	 รวมท้ังมีการน�าผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ	 มาสนับสนุน	 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยท�าให้บทความหรือต�ารามีความสมบูรณ์	 มีคุณค่าและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น	 ท�าให้ผู้อ่าน 
ได้รับบทเรียน	 เกิดการเรียนรู้	 และน�าผลไปใช้หรือต่อยอดได้	 ซึ่งปัจจุบันมีงานเขียนที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 
จ�านวน	12	เรื่อง	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	อีกจ�านวน	5	เรื่อง	และจะรวบรวมจัดท�าเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป



/73Faculty of Political Science Thammasat University

4. โครงการวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการ จ�านวน 20 เรื่อง ดังนี้

อ�านาจไร้พรมแดน

การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่
ในการเมืองท้องถิ่นไทย

ความขัดแย้งและผลกระทบต่อพลวัตการย้ายถิ่นและความ
สัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

การก�ากับดูแลของรัฐ: กรณีศึกษาด้านกิจการโทรคมนาคม

การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

แรงปรารถนาในการเลียนแบบ (Mimetic desire) ของ 
Rene Girard และความศักดิ์สิทธิ์ (Rene Girard's 
Mimetic and Sacredness)

วิถีอาเซียนและอุปสรรคต่อพัฒนาการของอาเซียน

การสร้างกลยุทธ์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาค
รัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประสิทธิภาพ

ปฏิรูปด้านความมั่นคงและกระบวนการเจรจาสันติภาพ: 
บทเรียนเชิงนโยบายจากนากา อินเดีย และมินดาเนา 
ฟิลิปปินส์ สู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในไทย

การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย
ประชารัฐ : ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

การยอมรับการสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการ
เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ : เจเนอเรชั่นวาย

ศาสตราจารย์ 
ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร

อาจารย์ชาลินี  สนพลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชนินท์ทิรา  ณ ถลาง และ 

อาจารย์ชนม์ธิดา อุ้ยกูล

ศาสตราจารย์ 
ดร.อัมพร  ธ�ารงลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

รองศาสตราจารย์ 
ธเนศ  วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ ปองขวัญ  สวัสดิภักดิ์

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันจิรา  สมบัติพูนศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ

รองศาสตราจารย์ 
ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ

ดร.วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ
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กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน
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พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) : กรณีศึกษาโรงเรียนล�าสนุ่น เทศบาล
เมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

ส�ารวจความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยใน
ทศวรรษปัจจุบัน

การรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหา โอกาส และความ
ท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองท่าโขลงและชุมชนท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

จัดท�าร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564

ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของ
ประเทศไทย (Blue Economy)

ข้อเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติและรูปแบบมาตรการไม่ใช่เชิง
โครงสร้างการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มส�าหรับประเทศไทย

พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยใน
อาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย 
และฟิลิปปินส์

การสร้างระบบและแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาเครือ
ข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ

นายเจษฎา  ณ ระนอง

นายกุลชาติ  ทักษไพบูลย์

นายกุลชาติ  ทักษไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ

รองศาสตราจารย์ 
ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทวิดา  กมลเวชช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประจักษ์  ก้องกีรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
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กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
	 คณะรัฐศาสตร์	ให้ความส�าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา	การใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน	ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ	เนื่องจากผู้บริหารของคณะจ�าเป็นต้องทราบสารนิเทศต่างๆ	
อาทิเช่น	 ทางด้านนักศึกษา	 ด้านแผนการเรียน	 ด้านบุคลากร	 ด้านการเงิน	 และด้านอาคารสถานที่และวัสดุ
อปุกรณ์	ครุภัณฑ์	ดงันัน้	คณะรฐัศาสตร์จึงได้ก�าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์	5	ปี	(ปีงบประมาณ	
2560-2564)	อาทิเช่น
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1. โครงการจัดท�าระบบเครื่องจักรเสมือน 
 (Virtual Machine)

2. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์

	 คณะรฐัศาสตร์	มีนโยบายในการจัดหาระบบ
เครือ่งแม่ข่ายคอมพวิเตอร์เสมอืน	หรอืทีเ่รยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่าระบบ	 Virtualization	 นั้น	 เพื่อตอบโจทย์ใน
ส่วนของการเพิ่มเติมทรัพยากรของระบบให้อยู ่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน	 และลด
ความเสีย่งต่อการเสียหายของระบบ	ด้วยการออกแบบ
ชนิดที่เลี่ยงการมีจุดเดียวในการล้มเหลวของระบบ	
(Single	Point	of	Failure)	อีกทั้งยังจะช่วยท�าให้ผู้ใช้
งานในระบบจะไม่ประสบปัญหาการล่มของระบบ	และ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
ระบบงาน	 คือ	 การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	
และรวดเร็ว	 โดยใช้ระบบสารสนเทศ	 (Information	
System)	 เป็นเครื่องมือในการแปลงข้อมูล	 (Data)	 
ให้อยูใ่นรปูของสารสนเทศ	(Information)	ท่ีพร้อมใช้
งานได้ทันที	 โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 
มีความซ�้าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด	และมีการแบ่งกัน

	 นอกจากนี้	 ระบบดังกล่าวยังเอื้ออ�านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการในเชิงการใช้งานที่
สามารถแจงได้ถึงปริมาณการใช้งานในปัจจุบัน	 และ
อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานในช่วงระยะเวลาที่
ก�าหนด	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนขยาย
ทรัพยากรเพื่อการจัดสรรและงบประมาณ	 ให้ได้
ประสิทธิผลสูงสุด	 กล่าวคือ	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมี 
การเพิ่มเติมระบบการท�างาน	 ก็สามารถจัดสรร
ทรัพยากรบนระบบเครือ่งแมข่า่ยคอมพิวเตอร์เสมอืน	
(Virtualization)	นี้	ไปใช้งานได้	โดยไม่จ�าเป็นจะต้อง
จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย	(Server)	ชดุใหม่เพือ่
มารองรับในการต่อขยายระบบในอนาคต	 และยัง
สามารถต่อยอดในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลการใช้
งาน	 รวมถึงระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งาน	 (User)	
และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ	 ทั้งน้ี	 คณะ
รฐัศาสตร์คาดว่าจะมรีะบบเครือ่งจกัรเสมอืน	(Virtual	
Machine)	 พร้อมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบภายใน
ปีงบประมาณ	2562

ใช้งานข้อมูล	ทัง้น้ีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบ
สนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้นจาก
การออกแบบระบบทีด่	ีซึง่ระบบสารสนเทศทีไ่ด้รบัการ
ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วน้ัน	 เมื่อน�าไปด�าเนินการ
พฒันากจ็ะสามารถสอดรบักบัภารกจิของหน่วยงานให้
มีความสมบูรณ์	ทันสมัย	พันธกิจครบถ้วนเข้าถึง	และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดงันัน้	จงึมคีวามจ�าเป็นทีท่างคณะรัฐศาสตร์	
จะต้องมีการจัดท�าการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การจัดการข้อมลูของคณะ	โดยการรวบรวมและจดัท�า
เป็นระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของคณะให้มคีวามทนั
สมัย	ถูกต้องแม่นย�า	 เพื่อลดการท�างานที่ซ�้าซ้อนของ
บุคลากรภายในองค์กร	 และยังสามารถเรียกใช้ข้อมูล
มาประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งนี้ 	 คณะ
รัฐศาสตร์คาดว่าจะมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ครอบคลุมการใช้งานภายในปีงบประมาณ	2562

People

Data Networks

SoftwareHardware

Information 
System
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3. โครงการเสรมิศกัยภาพระบบคอมพวิเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์

4. โครงการพัฒนาและปรังปรุงโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษา
 ความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์น คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสติ

	 ปัจจบุนั	คณะรฐัศาสตร์	มเีครือ่งคอมพิวเตอร์
ท่ีใช้ประจ�าส�านักงานท่าพระจันทร์	 และศูนย์รังสิต	
มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี	 2552	 (เกินกว่า	 7	 ปี)	 มี
ประสิทธิภาพต�่าและถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
อยู่เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์
ใหม่ๆ	 ส�าหรับการท�างานได้	 เนื่องจากซอฟต์แวร์ใน
ปัจจบุนัต้องการทรพัยากรของระบบคอมพวิเตอร์ทีสู่ง
ขึน้	ท�าให้การท�างานของเครือ่งค่อนข้างล่าช้า	ประกอบ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ช�ารุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง	
ท�าให ้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบ�ารุงรักษา	
ซ่อมแซมและเกิดความไม่คุ้มค่า	 อีกทั้งจ�านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

	 การรกัษาทรพัย์สิน	การรกัษาความปลอดภัย	
เป็นสิ่งส�าคัญหลักส�าหรับสุขภาวะความปลอดภัยใน
ชวีติและทรพัย์สนิของบคุลากรและนกัศกึษาของคณะ
รัฐศาสตร์	 ซึ่งการป้องกันมิให้ทรัพย์สินของคณะ
รัฐศาสตร์สูญหายเป็นเรื่องที่ยาก	 โดยเฉพาะอาคาร
ส�านักงาน	 ห้องเรียน	 ซึ่งมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ ์
ที่มีราคาแพงจ�านวนมากเช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์	

ด้านกายภาพ
	 1.	 ติดตั้งป้ายคณะรัฐศาสตร์	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 บริเวณด้านหน้าตึกฝั่งคณะรัฐศาสตร์	 
	 	 ศูนย์รังสิต

	 2.	 ปรับปรุงห้องบรรยายชั้น	4	เเละโถงทางเดิน	ชั้น	1-5	คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 คณะรัฐศาสตร์จงึเลง็เหน็ถึงความจ�าเป็นใน
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอน	การค้นคว้าข้อมูลของอาจารย์	การ
ท�างานของบุคลากร	 จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหา
คอมพวิเตอร์เพือ่ให้เพยีงพอต่อการใช้งานของบคุลากร	
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรท่ี
จะต้องรองรับการรับ-ส่งไฟล์ข้อมลู	เอกสารส�าคญัตาม
ภารกิจที่ได ้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและมี
เสถียรภาพ	ทั้งนี้	คณะรัฐศาสตร์จะท�าการส�ารวจ	คัด
กรองเครือ่งคอมพวิเตอร์โดยแยกเป็นกลุม่ตามอายกุาร
ใช้งาน	 และท�าการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มา
ทดแทนตามล�าดับ

เคร่ืองฉายภาพวัตถุ	 3	 มิติ	 เคร่ืองฉายมัลติมีเดีย 
โปรเจ็คเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ	 และอาคารส�านักงาน	
และห้องเรียนเหล่านีม้นีกัศกึษาและผูม้าตดิต่อข้าออก
เป็นจ�านวนมาก

	 ปัจจุบัน	คณะรัฐศาสตร์	ศูนย์รังสิต	มีกล้อง
วงจรปิดที่ใช้งานได้เพียง	12	ตัว	เท่านั้น	ซึ่งยังไม่เพียง
พอครอบคลมุอาคารคณะรฐัศาสตร์ทัง้หมด	ยงัมจีดุอบั	
จุดล่อแหลม	 จุดเสี่ยง	 ที่ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิม
เตมิ		ประกอบกบักล้องวงจรปิดดงักล่าว	ใช้งานมานาน
เกนิกว่า	5	ปี	และช�ารดุบ่อยครัง้	ไม่คุม้กบัการซ่อมแซม	
จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงและด�าเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดให้เพียงพอ	 และเคร่ืองท่ีทันสมัยและ 
มปีระสทิธภิาพ	ทัง้นี	้คณะรฐัศาสตร์คาดว่าจะปรงัปรุง
โทรทัศน์วงจรปิด	 คณะรัฐศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 ภายใน
ปีงบประมาณ	2561
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โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำาหรับนักบริหาร (EPA)

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำาหรับนักบริหาร (MPE)

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR)

เปิดรับสมัคร มกราคม – เมษายน ของทุกปี
สมัครได้ที่ – โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 2 มธ.ท่าพระจันทร์

เปิดรบัสมคัรมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี
สมัครได้ที่ - โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 2 มธ.ท่าพระจันทร์ 
   - โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 4 มธ.ศูนย์รังสิต

เปิดรับสมัครพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
สมัครได้ที่ - โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 2 มธ.ท่าพระจันทร์ 

สถานที่ติดต่อ 
โครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-226-2440, 02-613-2325, 02-316-2343 โทรสาร 02-226-2440

www.polsci.tu.ac.th/epa      www.facebook.com/epa polsc tu
Email : epapolsci@gmail.com

สถานที่ติดต่อ
โครงการ MPE คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2335, 02-613-2344 โทรสาร 02-226-1028

www.polsci.tu.ac.th/mpe      www.facebook.com/mpe tu
Email : polsci.mpe@gmail.com

สถานที่ติดต่อ
โครงการ MIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-613-2311, 02-623-5157 โทรสาร 02-623-5323

Email: mir@tu.ac.th, mir.thammasat@gmail.com

Website: www.polsci.tu.ac.th/mir



ประชาสมัพนัธ์คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/78 Annual Report 2016

www.po l s c i . t u . a c . t h

1. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขยีนรายงานการประชุม”

2. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนต�าแหนง่”

3. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสอืราชการ”

	 คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จะจดัโครงการอบรมเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงาน
ของภาครฐัและเอกชน	ในหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

 - รุ่นที่ 20 วันที่ 3-5 เมษายน 2560

 - รุ่นที่ 21 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560

 - รุ่นที่ 22 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

 - รุ่นที่ 23 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560

 - รุ่นที่ 6 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560

 - รุ่นที่ 7 วันที่ 4-6 กันยายน 2560

 - รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 กรฏาคม 2560

 - รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน  2560

 - รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 พฤศจิกายน  2560
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4. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “การวเิคราะหค์วามเสี่ยงเพ่ือการออกแบบการบริหารจดัการ”

5. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “กลยุทธก์ารจดัท�าและการประเมินผลโครงการอย่างมอือาชีพ”

6. หลักสตูรการฝึกอบรมเรื่อง 
 “การสรา้งความสขุในท่ีท�างานและความผูกพนัของพนกังาน”

 - รุ่นที่ 7 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560

 - รุ่นที่ 8 วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560

 - รุ่นที่ 1 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560

 - รุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560

 - รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560

 - รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560

 - รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 
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	 “รัฐศาสตร์สาร”	 เป็นวารสารทางวิชาการท่ีเก่าแก่	 และได้รับการยอมรับในวงการสังคมศาสตร์
ประเทศไทย	วารสารฉบบันีถ้กูก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2521	เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูความรู้	และทัศนะท่ีเป็นประโยชน์	
ตลอดเกือบ	4	ทศวรรษที่ผ่านมา	รัฐศาสตร์สารได้น�าเสนองานวิจัย	และผลงานเขียนที่ทรงคุณภาพจ�านวนนับ
ไม่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ	 ไม่ว่าจะด้านรัฐศาสตร์	 หรือสาขาวิชาอื่นๆ	อาทิ	 ประวัติศาสตร์	 ปรัชญา	สังคมวิทยา	
มานุษยวิทยา	เศรษฐศาสตร์	นิติศาสตร์	จิตวิทยา	ฯลฯ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในรัฐศาสตร์สารมักถูกนิยม
เอาไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนตามมหาวิทยาลยัต่างๆ	ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างองิส�าหรบังานวจิยัเชงิลกึ
ทั่วไป	 ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งม่ันท่ีจะรักษามาตรฐานการจัดพิมพ	์ และคัดเลือกผลงานที่ทันสมัยมา 
น�าเสนอผู้อ่าน

	 ในปัจจุบัน	 รัฐศาสตร์สารถูกจัดพิมพ์ปีละ	 3	 ฉบับ	 ฉบับละไม่ต�่ากว่า	 1,000	 เล่ม	 ตัววารสาร 
ได้รบัความนิยมจากกลุม่ผูอ่้านทีห่ลากหลาย	ทัง้ใน	และนอกวงวชิาการ	ผูส้นใจสามารถหาซือ้ได้ตามร้านหนังสอื
ชั้นน�าทั่วประเทศ

คลกิดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

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

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.
php?option=com_content&view=article&id=1
4&Itemid=132



"รฐัศาสตรนิ์เทศ"
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	 “รัฐศาสตร์นิเทศ”	เป็นวารสารวิชาการฉบับใหม่ล่าสุดของทางคณะ	โดยมีเป้าหมายน�าเสนอผลงาน
ที่เชื่อมโยงมิติทางทฤษฎี	 และมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน	 เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียง
ครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์	นิสิตนักศึกษา	หรือนักวิจัยเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการ	
ซ่ึงมีความจ�าเป็นในทางปฏิบัติที่จะต้องพึ่งพาทัศนะแง่มุมในทางทฤษฎี	 การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายน้ี 
จะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน	 ขณะเดียวกัน	 ก็ยังท�าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง	และความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น

คลกิดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

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

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.
php?option=com_content&view=article&id=9
5&Itemid=145



ตดิต่อ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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www.po l s c i . t u . a c . t h

ทา่พระจนัทร์ ศนูย์รงัสติ

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

เลขที่	99	หมู่	18		ถนนพหลโยธิน		
อ�าเภอคลองหลวง		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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