




วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย
ทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค

สมรรถนะหลัก
ความรู้ความช�านาญทางรัฐศาสตร์ที่หลากหลาย
รู้คิดวิพากษ์แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ค่านิยม
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยอมรับความแตกต่างทางความเห็น 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร

สารจาก
นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

	 	 	 คณะรัฐศาสตร์ครบรอบวันสถาปนาคณะอีกครั้งหนึ่ง	 หมายถึงความเจริญเติบโตของสถาบันการ
ศึกษาที่ด�าเนินมาอีกรอบปีหนึ่ง	 จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารคณะและเจ้าหน้าที่	 ซึ่งช่วยกันท�างานให้คณะ 
พัฒนาและด�าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายได้ด้วยด	ีการท�างานให้ส�าเร็จนั้น	ต้องร่วมมือกันท�าทุกคนมีหน้าที่

	 	 	 ความส�าเร็จของคณะนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่นักศึกษาที่เราช่วยกันให้การศึกษาที่ดีที่สุดที่เราจะท�าได้	 
เมื่อนักศึกษาจบเป็นบัณฑิตไปท�างานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมก็จะเป็นผลงานที่น่ายินดี

	 	 	 ผมได้ติดตามงานของคณะ	 และยินดีที่ได้ทราบถึงความส�าเร็จในการพัฒนาของคณะ	 ให้เป็นที่ 
รู้จัก	ที่ยอมรับในผลงาน	มีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน	และมีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและคณาจารย์	ตลอดจนมีการ
วิจัยและการให้ความรู้แก่สังคม

	 	 	 เมื่อพัฒนาแล้ว	 ก็อย่าได้เพียงพอใจและหยุด	 ถ้าหยุดก็จะล้าหลังได้	 งานทางวิชาการจึงต้องตื่น 
อยู่เสมอ

	 	 	 ขอให้ก�าลังใจ	ให้ช่วยกันพัฒนาคณะเพื่อนักศึกษาของคณะจักได้ทัดเทียมเขา

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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(รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ)
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 69	 ปี	 ของการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
ในวันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	นี้	ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของกิจการคณะ	
ที่ปรากฎความส�าเร็จหลายด้าน	 ดังปรากฎอยู่ในรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะ	 อันเป็นเรื่องที ่
น่าภาคภมิูใจของผู้บรหิารคณะ		คณาจารย์	เจ้าหน้าทีแ่ละนักศกึษา	ทีไ่ด้ช่วยกนั	ร่วมไม้ร่วมมอืผลกัดนัให้งานต่างๆ	
ผลิดอกออกผลตามแผนงาน	และยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 	 ช่วงปลายป	ี2559	ที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกนาม	ได้เผชิญความทุกข์อันแสนหนักร่วมกัน	
เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จสวรรคต	 หลังจากนั้นได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ 
หลายล้านดวงใจของพสกนิกรชาวไทยได้ตั้งปณิธานที่มุ่งมั่นท�าความดี	น้อมน�าสิ่งที่พระองค์ได้มีพระราชด�ารัสมา
เป็นแนวทางสานต่อก้าวเดนิตามรอยพระบาท		เพ่ือเป็นการปฏบัิตบูิชา	แสดงออกถงึความจงรกัภักดเีพือ่สร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและผู้คนในพื้นแผ่นดินไทยให้มีความสุข	สงบร่มเย็น

	 	 	 ด้วยบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ชั้นน�าของประเทศไทย	 และความพร้อมด้านองค์ความรู้วิชาการ	
ข้าพเจ้าจงึอยากฝากให้คณะได้คดิอ่านทีจ่ะช่วยกนัเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	สบืสานพระราชปณธิานในหลวง	รชักาลที	่9		

	 	 	 ในการผลติบณัฑติทีไ่ม่ได้มุง่แต่การสร้างความรูแ้ก่นกัศกึษาอย่างเดยีว	ดงัพระบรมราโชวาทในงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์18	กันยายน	พ.ศ.	2504	ตอนหนึ่งว่า

	 	 	 “.....การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	 จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลัก 
ศีลธรรมประกอบด้วย	ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด	น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ	ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัย
แก่สังคมของมนุษย์”	 ขณะเดียวกันพระองค์ท่านได้เคยมีพระราชด�ารัสที่เน้นว่า	 “บัณฑิต”	 ต้องมี	 “สติ”	 ก่อน	
“ปัญญา”		“การที่ท่านจะใช้ปัญญา	ต้องมีสติ	เป็นเครื่องควบคุม	มิฉะนั้นแล้ว	ปัญญาจะเกินสติ”

	 	 	 พระบรมราโชวาทองค์นี้	 ยิ่งนับเป็นสิ่งตอกย�้าภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา	ทึ่ต้องมุ่งสร้าง		 
“สติปัญญา”		ไม่ใช่แค่	“ปัญญา”		อย่างเดยีว	ซ่ึงสิง่นีจ้�าเป็นต้องผนวกเป็นส่วนส�าคญัของคณะในการด�าเนนิงานต่อไป	

	 	 	 ท้ายที่สุดนี้	 ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ทุกคน	 ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุตสาหะและเข้มแข็งเสมอมา

รองศาสตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ

สารจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์

สารจาก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 	 	 คณะรัฐศาสตร	์	มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี		ปริญญาโทและปริญญาเอก		ที่มีความรู้ความ
สามารถ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยจัดระบบการศึกษาให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 มีความรู้	 และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนและกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์

	 	 	 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์มีผลการด�าเนินการที่น่าพอใจหลายเรื่อง	 	 ที่ส�าคัญคือการด�าเนิน	
การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีความทันสมัย		และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกและประเทศ	
เนื่องจากถึงวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร	 	 นอกจากนั้น	 	 คณะยังได้ด�าเนินการปรับปรุงด้านกายภาพที ่
ท่าพระจันทร์	 ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับการศึกษาในอนาคตที่ต้องมีการปรับตัวและรองรับ
หลักสูตร	2	ปริญญา		ที่คณะจะด�าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ

	 	 	 ในนามของผู ้บริหาร	 ผมต้องขอขอบคุณทั้งคณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษาและศิษย์เก่าของ	 
คณะรัฐศาสตร	์	ในการเป็นก�าลังและแรงใจที่ส�าคัญที่ท�าให้คณะรัฐศาสตร	์	ประสบความส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมอย่างกว้างขวาง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)
รักษาการแทนในต�าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
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(นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ)
	นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 	 	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ครบรอบ	๖๙	 ปี	 ในวันที่	 
๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๑	 ดิฉันในฐานะนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
มคีวามยนิดแีละภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีค่ณะรฐัศาสตร์ได้ผลติบัณฑิตท่ีมคีวามรู	้ความสามารถ	มคีณุธรรมจรยิธรรม	
และมคีวามรบัผดิชอบออกสูส่งัคมทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	ซึง่บณัฑติจากรุน่สูรุ่น่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
อันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม	 โดยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสถาบนัการศกึษาและวชิาการชัน้น�าของประเทศ	ดงัวสัิยทศัน์	“ศนูย์กลางการศกึษา
และวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค”		

	 	 	 ในโอกาสนีต้้องขอชืน่ชมคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บุคลากร	นกัศกึษาและศิษย์เก่าของคณะรฐัศาสตร์
ทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานเพือ่ผลกัดนัภารกจิให้ประสบความส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์	พนัธกจิและเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้	 โดยสมาคมฯ	 มีความยินดีที่จะท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานต่างๆ	 ของคณะ	 รวมทั้งจัดกิจกรรม 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังความรัก	 ความผูกพันของศิษย์เก่าสิงห์แดงทุกรุ่น	 ให้สมดังค�าขวัญ		
“สามคัค	ีประเพณ	ีเป็นพีน้่อง”		และเพือ่เป็นขวญั	ก�าลงัใจและความภมูใิจในการปฎบิตังิานเกีย่วกบัการจดัการศกึษา
ทุกท่าน	ดิฉันจึงขออัญเขิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ซึ่ง	พระราชทานแก่
คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล	เมื่อวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๒๔	ความตอนหนึ่งว่า

	 	 	 “....สงัคมและบ้านเมอืงใด	ให้การศกึษาทีด่แีก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน	ล้วนพอเหมาะกนัทกุ	ๆ 	ด้าน	
สังคมและบ้านเมืองนั้น	 ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ	 ซึ่งสามารถธ�ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้		 
และพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด	ผูม้หีน้าทีจ่ดัการศกึษาทกุๆ	คน	จงึต้องถอืว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบ
ต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่	 ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง	 ถูกต้อง	 สมบูรณ์โดยเต็มก�าลังจะ 
ประมาทหรือละเลยมิได	้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ	ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม
และประเทศชาติได้มากมาย....”

นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ

สารจาก
นายกสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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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
 สาํหรบันกับรหิาร
 (EPA)

•ผอ.โครงการ
 ปรญิญาโทสาขาวชิา
 การเมอืงการปกครอง 
 สาํหรบันกับรหิาร
 (MPE)

•ผอ.โครงการ
 พฒันาประสทิธภิาพ
 การบรหิารงาน
 ของภาครฐั
 และภาคเอกชน

•หัวหน้าสาขา
 การระหว่างประเทศ

•หัวหน้าสาขา
 บริหารรัฐกิจ

รองคณบดี
ฝ่าย

การนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผู้อํานวยการ
โครงการ

บริการสังคม

ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัย

ดิรก ชัยนาม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย

กิจการพิเศษ

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

รักษาการแทนในต�าแหน่ง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.โคริน  เฟ่ืองเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ	

นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ

ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	

คณะกรรมการ	

นายณรงค์ชัย  ศิริรัตน์มานะวงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ	

นายอรรถสิทธิ์  ฉายอรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	

คณะกรรมการ	

ศาสตราจารย์
วุฒิสาร  ตันไชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ	

ดร.อนุสนธิ์  ชินวรรโณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ	

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ	



กรรมการ ประจ�าคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายองอาจ  เดชอิทธิรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
เฉลิมวัฒน์  ตันตสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา	คณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

หัวหน้าสาขาบริหารรัฐกิจ	คณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ

นายชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอญัชล ี เขมการโกศล
	เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

เลขานุการ

นางอารยา  แสงทอง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์

รักษาการแทนในต�าแหน่ง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ

รักษาการแทนในต�าแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ

รักษาการแทนในต�าแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อเเก้ว

รักษาการแทนในต�าแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประจักษ์  ก้องกีรต ิ

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยดิเรก	ชัยนาม

นางอัญชลี  เขมการโกศล
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

Dr.Takashi  Tsukamoto
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์



หัวหน้าสาขาและผู้อ�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

หัวหน้าสาขาการเมืองการปกครอง

รองศาสตราจารย์
ดร.สุพิณ  เกชาคุปต์  

ผู้อ�านวยการโครงการ		EPA

รองศาสตราจารย์
ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 

รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารรัฐกิจ
ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงานของภาครัฐและเอกชน	

รองศาสตราจารย์
ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

รักษาการหัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ



บุคลากรคณะรัฐศาสตร์
งานยุทธศาสตร์และการบริหาร 

งานวชิาการและความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

งานวิจัยและเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

โครงการ EPA

(แถวยืน)	 นางสาวจริภา	บวังาม,	นายชยัรตัน์	กาญจนพบิลูย์	(หัวหน้างาน),	
	 นายภาคภมู	ิ	ราชแสง,	นางอารยา	แสงทอง	และนางสาวกรวรรณ		สวสัดี
(แถวนัง่)	 นางสาวศศภิา	ศรแีตรวงษ์,	นางสาวจุรพีร	กลิน่ขจร,	นางสาวศรณัย์พร	ทองเผอืก	
	 และนางสาวดารารตัน์	เรอืนเรอืง	

(แถวยืน)	 นายณฐัภมู	ิคล้ายคลงึ,	นางอทุยั	กล�า่ช้าง,	นางสาวสพุร	มขุพมิพ์พนัธ์,	
	 นางสาววชริญาณ์	อยูเ่ปรม	และนางสาวสพุรรษา	ศรไีพฑูรย์	
(แถวนัง่)	 นางสาวภรภทัร		เชีย่วเวช,	นางศริทิศัน์	ตุม้ธรรมรงค์,	
	 นางเนตรชนก	ดทีน	(รกัษาการหวัหน้างาน)	และนางรชัต์พร	ตุน่ไธสง

(แถวยืน)	 นายกติตพิจน์	แซ่เตยี,	นางสาวจุฑาภรณ์	ราไม้,	นางสาวอรนชิา	โพธิร์งั	
	 และนายเจษฎา	ณ	ระนอง	(หวัหน้างาน)	
(แถวนัง่)	 นางสาวจริาวรรณ	สวยเกษร	และนางสาวพมิพ์ชนก	ศรรีงั

นายชานนท์	จนัทร์หอมกุล,	นางสาวธนัตถ์นันท์	แก้วบรสิทุธิ	์(รกัษาการหวัหน้างาน)	
และนายพรพิบลู	รกัธรรม

นางสาวบุษกร	พิมพา,	นางสาวธนชล	อุดมลาภ	และนางสาวพวงเพชร	ติรวัฒนานนท	์

(แถวยนื)	 นางสนัุนทา	จนีแจ้ง,	นางหทยัชนก	พงษ์เถือ่น,	นางสาวจฑุาทพิย์	จาตรุนตกุล,	
	 และนางสาวพรชนิตว์	ทองแจ่ม
(แถวน่ัง)	 นางสาวสายฝน	อ�าพันศร	ี	และนางสวุรรณา	จงขะวะด	ี

(บริหารและธุรการ,	นโยบายและแผน) (การเงิน	บัญชี	และพัสดุ)ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา
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บุคลากรคณะรัฐศาสตร์

พนักงานบริการ ท่าพระจันทร์ พนักงานขับรถ

โครงการ MPE

โครงการบริการสังคม พนักงานสถานที่ ศูนย์รังสิต

โครงการ MIR และ BMIR

นางกาญจนา	วินัยกุล,	นางกาญจนา	น้อยเปีย,	นายโชติศักดิ์	กล�่าช้าง
และนางเตือนใจ	กองขุนจันทร์	

นายธานินทร	์อุบลนุช	และนายเสนอ	บัวส�าโรง

(แถวยืน)	 นางสาวฉตัรสวุรรณ	สงัข์เงนิ,	นายฐาประนติ	น้อยด	ีและนางสาวนงพงา	สยุะ
(แถวนัง่)	 นางสาวณฐัชา	โพธิจ์นัทร์	

นางสาวมยรุ	ีเจรญิธรรมวฒัน์,	นางรชัน	ีน้อยเปีย,	นางสาวธญัญาวลัย์	ธรีวรทรพัย์,	
นางสาวนิฐิชา	ทองข�า	และนายนิกร	จูงใจ

นางสาวจนัทรา	พงษ์ศาสตร์,	นายประสทิธิ	์ฤทธิดี์,	นางสาวสปุราณ	ีสงัข์กลดั,	
นายอนุชิต	ภาคยุติ	และนางยุพาพรรณ	เผ่าพันธุ์

(แถวยืน)		นางสาวพร้อมภัทร	สาโรช,	นางสาวขนิษฐา	เมืองครอง,	
	 นางสาวณัฐณิชา		ชัยวิริยะพงศ์	นางสาวกาญจนา	ข�าหุ่น	
	 และนางสาวอารยา	พิทยจ�ารัส
(แถวนั่ง)	 นางสาวบุณยรัตน์	มาสิลีรังสี	และนางสาวนิตยา	คุรุวาณิชย์

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา
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บุคลากรดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ ประจ�าปี 2560

Hall of fame
ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2560 
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ศาสตราจารย์
ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย	์
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ศาสตราจารย์
ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี

ได้รับการโปรดเกล้าฯ		ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
ผ่านส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกิตติพจน์  แซ่เตีย
พนักงานมหาวิทยาลัย	

สายสนับสนุนวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ชนินท์ทิรา  ณ ถลาง

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
ผ่านส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ขนิษฐา  เมืองครอง
พนักงานเงินรายได้

สายสนับสนุนดีเด่น	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

นางกาญจนา  น้อยเปีย
ลูกจ้างประจ�าดีเด่น
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1) ด้านการปกครอง
	 นางฉัตรพร		ราษฎร์ดุษดี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
	 นายณรงค์		พลละเอียด	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	
	 นายชาญนะ		เอี่ยมแสง		 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	

2) ด้านการปกครองท้องถิ่น
	 นายขจิต		ชัชวานิชย์	 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร

3) ด้านการบริหาร
	 นางภิรมย์		ศรีประเสริฐ			 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
	 นายสุทธิ		สุโกศล	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 นายประยงค์		ตั้งเจริญ	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ		

4) ด้านการเมือง
	 นายกฤษฎา		บุญราช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5) ด้านการต่างประเทศ
	 นายจักรกฤษณ์		ศรีวลี	 เอกอัครราชทูต		ณ		กรุงบูดาเปสต์	ฮังการี		
	 นายนริศโรจน์		เฟื่องระบิล	 เอกอัครราชทูต		ณ		กรุงบัวโนสไอเรส	อาร์เจนตินา

6) ด้านความมั่นคง
	 พลเอกวิสุทธิ์		นาเงิน	 รองปลัดกระทรวงกลาโหม

7) ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
	 นายวันชัย		จารุนิเวศน์		 รองกรรมการผู้จัดการ	เครือ	CPF	
	 ดร.ภัคชนิตร		สัตยารักษ์	 กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ�านวยวิทย์	

8) ด้านบริหารวิชาการหรือวิชาการ
	 ศ.ดร.ประภัสสร์		เทพชาตรี	 ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 รศ.ดร.สมบัติ		กุสุมาวลี	 คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9) ด้านสื่อสารมวลชน
	 น.ส.ปรางค์ทิพย์		ดาวเรือง	 ผู้สื่อข่าวพิเศษส�านักข่าวอิศรา		และสมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวน
	 	 	 สอบสวนนานาชาติ
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TU	ASEAN	Expo	2017	
ครัง้ที	่1

วนัที	่23	-24	มนีาคม	2560		
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

	ท่าพระจนัทร์

พธิมีอบ
ประกาศนยีบตัร	
โครงการรฐัศาสตร์
ประกาศเกยีรติ	
(Dean’s	List)

วนัท่ี	19	พฤษภาคม	2560		
ร้านอาหาร	

Chaan	de	cafe'

วนัคล้ายวนัสถาปนา
คณะรฐัศาสตร์	
ครบรอบ	68	ปี

วนัที	่14	มถินุายน	2560		
ณ	คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์
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พธีิไหว้ครู	
ประจ�าปีการศึกษา	2560

วนัที	่14	กนัยายน	2560
ณ	อาคารยมิเนเซยีม	6		

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	
ศูนย์รงัสติ

5	th		International	
Conference	on	

International	Relations	
and	Development	

(ICIRD)

23	-	24	JUNE	2017	
Faculty	of	Political	

Science,	Thammasat	
University	Bangkok

โครงการอบรม
พฒันาคร	ูเรือ่ง	

“ครกูบัการสร้างพลเมอืง
ประชาธิปไตย”	

ส�าหรบัครผููส้อนวิชา
สงัคมศกึษาระดบั

มธัยมศกึษา

วนัที	่22-25	กรกฎาคม	2560 
คณะรฐัศาสตร์	มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์	และ	โรงแรม

ตรงั	กรงุเทพฯ
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“ธรรมศาสตร์	open	house”	
ประจ�าปี	2560	และ	
รฐัศาสตร์วชิาการ	

Theme	:	The	Missing	
Picture	

อดตี	ภาพ	ความทรงจ�า

วันที	่12-13	กนัยายน	2560 
ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ศนูย์รงัสติ	
และอาคารคณะรฐัศาสตร์

งานเสวนา	“‘อาสา	สารสนิ’	
กบัการทตูไทยในโลก

แห่งความเปลีย่นแปลง”

วนัที	่25	กนัยายน	2560	
ณ	ห้อง	ร.103	
คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ท่าพระจนัทร์



กิจกรรมต่างๆ คณะรัฐศาสตร์ 

19Faculty of Political Science Thammasat University

พธีิตกับาตรพระสงฆ์	
จ�านวน	90	รปู	

และการสวดพระอภธิรรม	
เน่ืองในวันครบรอบ	1	ปี	
แห่งการเสดจ็สวรรคต
ของพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	

วันท่ี	12	ตลุาคม	2560
ณ	บรเิวณอาคารโดมบรหิาร	
ชัน้ล่าง	และรอบสระน�า้
หน้าอาคารโดมบรหิาร	

มธ.ศูนย์รงัสติ

งานแสดงความยนิดบีณัฑติ	
มหาบณัฑติ	และรฐัศาสตร

ดษุฎบีณัฑติ

วันท่ี	25	พฤศจกิายน	2560			
ณ	ห้อง	ร.103
คณะรฐัศาสตร์	
มธ.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 	 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	 
นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมของการจัดการ
เรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทย	กล่าวคือ 
ในสมยัแรกเริม่นัน้	การเรยีนการสอนวิชารฐัศาสตร์ได้
แทรกปะปนอยู ่ กั บ เนื้ อหาของหลั กสู ต รวิชา	
“ธรรมศาสตร์บัณฑติ”	 (ธ.บ.)	 ในระดบัชัน้ปรญิญาตรี 
ในขณะทีใ่นระดบัชัน้ปรญิญาโทและระดบัชัน้ปรญิญาเอก
ของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงได้แยก
หลกัสตูรออกเป็น	3	ทางอย่างชดัเจน	ได้แก่	รฐัศาสตร์	
นิติศาสตร์	และเศรษฐศาสตร์

	 ต่อมาในช่วงปี	พ.ศ.	2491-2492	ภายหลงัจากเกดิ
ความผันผวนทางการเมืองอย ่างรุนแรงภายหลั ง 
การรัฐประหารวันที่	8	พฤศจิกายน	พ.ศ.2490	เป็นต้นมา	
รวมทัง้การทีส่ภาพแวดล้อมทางการเมอืงระหว่างประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่น	 เกิดมีประเทศมหาอ�านาจใหม่ 
คือประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมีบทบาทน�าแทนประเทศ
อังกฤษ	ฯลฯ	การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและ
ภายนอกประเทศเช่นนี	้กล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ
การจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์
และการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวง
มหาดไทยและข้าราชการประจ�าสายหนึ่ง	 ซึ่งมีความเห็น 
ในแนวทางเดียวกันว่าการเรียนการสอนในหลักสูตร
ธรรมศาสตร์บัณฑิตหรือหลักสูตร	 ธ.บ.	 น้ันมีความ	 
“ไม่เพียงพอ”	 ที่จะผลิตบัณฑิตได้ตรงกับหน้าที่การงาน 
ของกระทรวงต่าง	ๆ 	อกีทัง้ธรรมศาสตร์บณัฑิตจดัการเรียน
การสอนในแบบตลาดวิชา	 นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา 
ออกไปมอีายแุตกต่างกนัมาก	นกัศกึษาจ�านวนหนึง่มคีวาม
ตั้งใจที่จะมีบทบาททางสังคมและการเมืองแทนที่จะ 
มุ่งประกอบอาชีพข้าราชการเพียงอย่างเดียว	 รวมทั้ง 
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองเองไม่ได้มีการฝึกฝนและอบรมอย่างเพียงพอ 
ที่จะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภทเช่น
อาชีพทนายความ	เป็นต้น



ประวัติ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21Faculty of Political Science Thammasat University

	 แนวความคิดดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับการที่มี
สภาวะแวดล้อมทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะ
รัฐศาสตร์ข้ึนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนปี	 พ.ศ.2491	
(รวมทั้งมีการรื้อฟื ้นเนติบัณฑิตยสภาขึ้นท�าหน้าที่เป็น
องค์กรฝึกฝน	วชิาชพีในอกีวาระหนึง่นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2491)	
ในขณะที่ทางด้านฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรม
ศาสตร์และการเมอืงเองกค็งจะตระหนกัถงึการเปล่ียนแปลง
ในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได	้
กรรมการ	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองใน
สมัยนั้น	 ซึ่งมี	 พลเอกมังกร	 พรหมโยธี	 เป็นนายกคณะ
กรรมการ	ศาสตราจารย์	ดร.เดือน	บุนนาค	เป็นกรรมการ	
ศาสตราจารย์ดเิรก	ชยันาม	เป็นกรรมการ	และศาสตราจารย์
วิจิตร	ลุลิตานนท	์ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ	เป็นต้น	จึงได้ลง
มตใิห้ตรา	“ข้อบังคับเพิม่เติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศกึษา
เป็น	 4	 คณะ	 และก�าหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่	
พ.ศ.2492”	ข้ึน	ข้อบงัคับดงักล่าวมผีลโดยตรงต่อระบบการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง	กล่าว
คือ	 ได้มีการจัดต้ังคณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร	์ 
คณะนิติศาสตร์	และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ีขึ้น
พร้อมกันเมื่อวันที่	 14	มิถุนายน	พ.ศ.	2492	 (แม้นว่าทาง
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีจะมปีระวตัคิวามเป็นมา
ที่แตกต่างออกไปอยู่บ้างก็ตาม)	

	 กล่าวเฉพาะคณะรฐัศาสตร์	มหาวิทยาลัยวชิาธรรม
ศาสตร์และการเมือง	 ซึ่งแม้นว่าจะมีการก่อตัง้ขึน้ภายหลัง
คณะรฐัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	หนึง่ปีกต็าม	แต่ใน
ทางปฏิบัติแล้วคณะรัฐศาสตร์	 แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรม
ศาสตร์และการเมือง	 สามารถด�าเนินการร่างหลักสูตร	 จัด
ตั้งคณะผู้บริหาร	 รับสมัครนักศึกษา	 และการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างรวดเรว็	ทัง้นีด้้วยความสามารถของคณบดี
คณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์คนแรก	 
(ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในปี	พ.ศ.2495	หรือ	3	ปี
ภายหลังจากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)	
คอื	ศาสตราจารย์	ดเิรก	ชยันาม	และกรรมการร่างหลกัสตูร
คนอื่น	ๆ	ศาสตราจารย์เสริม	วินิจฉัยกุล	ศาสตราจารย์ทว	ี
แรงข�า	พระองค์เจ้าเปรมบรุฉัตร	หม่อมเจ้าลกัษณเลศิ	ชยางกรู	
ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	และดร.ยวด	เลิศฤทธิโ์ดย
ในสมยัแรกเริม่ของคณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
นั้น	 คณบดีและคณะกรรมการร่างหลักสูตรของคณะ
รัฐศาสตร์	 ได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัต่างประเทศเป็นจ�านวนหลายประเทศ	รวมทัง้
ได้รับความช่วยเหลือในทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของ

มลูนธิ	ิFulbright	ซึง่เดนิทางเข้ามาประเทศไทยในช่วง 
สมัยนั้นด้วย	 ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอนของ 
คณะรฐัศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นับได้ว่ามี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและตาม
กาลสมัย	ตวัอย่างเช่น	ในปี	พ.ศ.2496	ได้มกีารเปิดแผนก
ประจ�ากนินอนข้ึน	ซึง่นักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ท่ีอยู่
ประจ�าจะได้รับการศึกษา	 ทั้งทางวิชาการ	 และมีการ
อบรมระเบียบวินัยเป็นอย่างดี	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2498	
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับความช่วยเหลือใน
ทางวชิาการโดยตรงจากประเทศสหรฐัอเมรกิา	กม็กีาร
เปิดแผนกวชิารฐัประศาสนศาสตร์ในระดบัชัน้ปรญิญา
โท	โดยท�าการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย	เป็นต้น

	 ในปี	พ.ศ.	2502	คณะรัฐศาสตร์	ได้มีมติให้จัด
ตัง้แผนกการทตูในระดบัชัน้ปรญิญาตรขีึน้เป็นครัง้แรก	
(หลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโท
มาเป็นเวลาช้านาน)	รวมทัง้ได้มีการจดัตัง้แผนกบรหิาร
รัฐกิจ	และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาในระดับชั้นปริญญา
ตรเีพิม่เตมิข้ึนอีกสองแผนกในช่วงต้นทศวรรษที	่2510	
สรุปได้ว่า	 เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษที่	 2520	 คณะ
รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียน
การสอนทัง้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทขึน้รวม	
4	 แผนก	 ได้แก่	 การปกครอง	 บริหารรัฐกิจ	 ความ
สัมพนัธ์ระหว่างประเทศ	(หรือแผนกการทตูเดมิ)	และ
ปรัชญาการเมืองก่อนที่จะยุบรวมลงเหลือเพียง	 
3	แผนก	ได้แก่		การเมืองการปกครอง	บริหารรัฐกิจ	
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ในสมัยปัจจุบัน

	 นอกจากนี	้นบัตัง้แต่ทศวรรษที	่2530	เป็นต้นมา	
คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม	 และ
ระบบการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศว่าได้มี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในอีกวาระ
หนึ่งโดยเรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นยุคสมัย	 
“โลกาภวิตัน์”	คณะรฐัศาสตร์จงึได้มกีารเปิดการเรยีน
การสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโทขึ้น 
รวม	 3	 แผนก	 ได้แก่	 หลักสูตรปริญญาโทส�าหรับ 
ผู้บรหิาร	สาขาบริหารรัฐกจิ	(EPA)	ซึง่ด�าเนินการเรยีน
การสอนที่กรุงเทพมหานคร	 หลักสูตรปริญญาโท	 
สาขาการปกครอง		ส�าหรับผู้บริหาร	(MPE)	ซึ่งด�าเนิน
การเรียนการสอนที่จังหวัดล�าปาง	 (ปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนที่คณะรัฐศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต)	 และหลักสูตรปริญญาโท	
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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)	และได้ปรบัปรงุอีกครัง้
ในปี	 พ.ศ.	 2555	 โครงการปริญญาโทสาขาบริหาร 
รฐักจิส�าหรบันกับรหิาร	เป็นหลักสูตรโครงการบรหิาร
จดัการสาธารณะส�าหรบันกับรหิาร	โครงการหลกัสตูร
ปริญญาโทสาขาการปกครองส�าหรับนักบริหาร	 ในปี	
พ.ศ.	2546	และหลักสูตรนีไ้ด้ปรบัปรงุหลักสูตรอกีครัง้
ในปี	พ.ศ.2552	เป็นโครงการปรญิญาโทสาขาวชิาการ
เมืองการปกครองส�าหรับนักบริหาร	 นอกเหนือจาก
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบัน
การศึกษาอื่น	 ๆ	 ได้	 คณะรัฐศาสตร์ได้ตระหนักถึง 
การเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาใหม่	 ๆ	 และการจัด
หลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตร	ีปริญญาโท	
และระดับปริญญาเอก	 เพื่อให ้คณะรัฐศาสตร ์	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระดับสากล	 ดังนั้นใน
ปี	 พ.ศ.	 2548	 คณะรัฐศาสตร์จึงได้จัดท�าหลักสูตร 
รฐัศาสตรบณัฑติภาคภาษาองักฤษ	และปรบัปรงุหลักสตูร 
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 
จัดตั้งสถาบันที่เป็นการบูรณาการการศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ระดบัภมูภิาคของเอเชยี
ภายในปี	 2563	 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในระดับสูง	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ในช่วงห้าปีแรก	 
โครงการฯ	 ได้รับทุนสนับสนุนจาก	MEXT	 ประเทศ

ญี่ปุ่น	 โดยได้มีการด�าเนินการไปแล้วในส่วนของการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา	 การจัดท�าโครงการ	Winter/Summer	
School	และการท�าวจิยัร่วมกนั	รวมทัง้อยูร่ะหว่างการหารอื
เพื่อจัดท�า	 Joint	 Degree	 Certificate/	 Program	 ด้วย	
ส�าหรับปีการศึกษา	 2552	 คณะรัฐศาสตร ์ได ้สร ้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ส�าคัญตามนโยบายอีกประการ
หน่ึงทีจ่ะให้เกดิการขับเคลือ่นคณะรัฐศาสตร์ไปเป็นสถาบนั
ที่เป็นเลิศทางวิชาการที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากลได้อีกช่อง
ทางหนึ่งโดยการเปิดหลักสูตรระดับควบปริญญาตรีและ
ปริญญาโท	ใช้เวลาศึกษา	5	ปี	คือหลักสูตรควบรัฐศาสตร
บัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการเมืองและ
การระหว่างประเทศ	ภาคภาษาองักฤษ	(BMIR)	โดยเริม่การ
เรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2552	
เป็นต้นมา	 ในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้
ด�าเนินการท�าสัญญา	 และขยายสัญญากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 อาทิ	 การ
ด�าเนนิการทีจ่ะให้มกีารท�าสญัญาแลกเปลีย่นนกัศกึษา	และ
คณาจารย์กบัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นคูส่ญัญาในระดบัคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	 ออสเตรเลีย-
นวิซแีลนด์	เยอรมนัรวมทัง้ญีปุ่น่และจนี	รวมถงึการท�าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือให้
นักศึกษาและคณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

	 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2561	 คณะรัฐศาสตร์ได้
ท�าความร ่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และ 
การผงัเมอืง	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ในการสร้างหลกัสตูร
ที่มีความเป็นสหสาขา	 (Hybrid)	 ท�าให้เกิดการเรียน 
แบบข้ามสาขาวชิา	(Cross-Disciplinary)	โดยเป็นข้อตกลง
ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้ง	 2	 คณะได้มีโอกาส 
เรียนวิชาโทของกันและกัน	 ซึ่งจะท�าให้ให้นักศึกษาของ 
คณะรัฐศาสตร ์มีความรู ้ด ้ านการผัง เมือง	 อันเป ็น 
ความจ�าเป็นต่อการเป็นนักบริหารเมืองในอนาคตที ่
ความรู้พื้นฐานของการวางผังเมือง	 และ	 นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	 ก็จะมีความรู  ้
ในทางการเมืองการบริหารและการปกครองที่จะท�าให้ 
การวางแผนการพฒันาเมอืงนัน้เป็นทีย่อมรบัจากประชาชน
และประชาสังคม	 เพราะความเข ้าใจในโครงสร ้าง 
การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชุมชน 
และการรู ้ถึงวิธีการบริหารความต้องการทางนโยบาย 
ของประชาชนคือฐานของความส�าเร็จในการพัฒนาเมือง
และชุมชนต่อไป
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1. สร้างบัณฑิตที่มุ่งสร้างประโยชน์
 สาธารณะ 

2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการที่
 ตอบสนองต่อปัญหาและการพัฒนา
 สังคมไทยและสังคมโลก

3. ให้บริการวิชาการโดยน�าความรู้
 ความเช่ียวชาญทางด้านรัฐศาสตร์
 ไปใช้ในการพัฒนาคุณชีวิตและ
 การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

4. ปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตย 
 คุณธรรม จริยธรรม และการท�านุ
 บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน

5. บริหารจัดการคณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ
 และมุ่งเน้นธรรมาภิบาลควบคู่กับงาน
 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าประสงค์
•	 สร้างบณัฑติทีม่คีวามรู	้ความสามารถในการวเิคราะห์และปฏิบัตงิานเพือ่การพฒันา
	 สังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง				

เป้าประสงค์
•	 ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพและน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
•	 พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
•	 สังคมได้รับความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ

เป้าประสงค์
•	 บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องประชาธิปไตย	คุณธรรม	จริยธรรม	
	 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน

เป้าประสงค์
•	 คณะรัฐศาสตร์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

วิสัยทัศน์ : 
 ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

พันธกิจ

 1) ผลิตบัณฑิตท่ีรู้คิด รู้ทัน มุ่งสู่ประโยชน์สาธารณะ

 2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 3) น�าความรู้ด้านวิชาการไปเผยแพร่แก่สังคม

ค่านิยมองค์กร

 มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ยอมรับความแตกต่างทางความเห็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
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 2.1 จ�านวนนกัศกึษาทัง้หมด ปีการศกึษา 2560 และผูส้�าเรจ็การศึกษา ปีการศกึษา 2559

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 2560

ด้านวิชาการ
1. หลักสูตร

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

	 ปีการศึกษา	 2560	 คณะรัฐศาสตร์	 มี
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิรวมทัง้สิน้	8	หลกัสตูร	
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี	 2	 หลักสูตร	 ปริญญาโท	 
5	หลักสูตร	และระดับปริญญาเอก	1	หลักสูตร	ดังนี้	
ระดับปริญญาตรี	 1)	 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 
2)	 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการเมืองและการ
ระหว่างประเทศ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 (BMIR)	 ระดับ
ปริญญาโท	 คือ	 1)	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 

	 คณะรฐัศาสตร์มนีกัศึกษาทุกหลักสูตร	ทุกชัน้ปี	รวมจ�านวนทัง้สิน้	1,682	คน	เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี	
จ�านวน	1,286	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.46	นักศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	391	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.25	และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 5	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.30	 ของจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	 โดยจ�าแนกเป็น 
รายหลักสูตรได้ดังนี้

	 ในปีการศกึษา	2559	มผู้ีส�าเรจ็การศกึษาจ�านวนทัง้ส้ิน	470	คน	เป็นผูส้�าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี	
จ�านวน	338	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.91	นักศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	129	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.45	และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.64	 ของจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	 โดยจ�าแนกเป็น 
รายหลักสูตรได้ดังนี้

2)	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการบริหารรัฐกิจ
และกจิการสาธารณะ	ส�าหรับนกับริหาร	(EPA)	3)	หลกัสตูร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ส�าหรบันกับรหิาร	(MPE)	4)	หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ	
สาขาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ	(MIR)	
5)	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการเมืองและ 
การระหว่างประเทศ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 (BMIR)	 ระดับ
ปริญญาเอก	 คือ	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 โดยแต่ละ
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก	5	ปี	

ปริญญาโท	(MIR)	
55	คน,	3.27%	

ปริญญาโท	(BMIR)
12	คน,	0.71%

ปริญญาเอก
5	คน,	0.30%

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)
1,042	คน,	61.95%

ปริญญาตรี	(BMIR)
244	คน,	14.51%

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)
112	คน,	6.66%	

ปริญญาโท	(EPA) 
142	คน,	8.44%

ปริญญาโท	(MPE)
70	คน,	4.16%
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 2.2 การจัดการเรียนการสอน มีจ�านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
  ในปีการศึกษา 2560 ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

3. การฝึกภาคปฏิบัติ
	 ในภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2559	คณะรัฐศาสตร	์ระดับปริญญาตรี	ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานภาคปฏิบัติ	
ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี	 (ภาษาไทย)	 สามสาขาวิชา	 คือ	 สาขาการเมืองการปกครอง	 สาขาบริหารรัฐกิจ	 สาขา 
การระหว่างประเทศ	รวม	229	คน	และปริญญาตรีสาขาการเมืองและการระหว่างประทศ	(BMIR)	จ�านวน	64	คน	
โดยเป็นการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้

ปริญญาโท	(MIR)	
12	คน,	2.55%	

ปริญญาโท	(BMIR)
1	คน,	0.21%

ปริญญาเอก
3	คน,	0.64%

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)
254	คน,	54.04%

ปริญญาตรี	(BMIR)
84	คน,	17.87%

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)
30	คน,	6.38%	

ปริญญาโท	(EPA) 
56	คน,	11.91%

ปริญญาโท	(MPE)
30	คน,	6.38%

ปริญญาตรี	(ภาษาไทย)	 53	วิชา	 50	วิชา	 3	วิชา	

ปริญญาตรี	(BMIR)	 28	วิชา	 31	วิชา	 4	วิชา	

ปริญญาโท	(ภาคปกติ)	 9	วิชา	 11	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	 118	วิชา	 12	วิชา	

ปริญญาตร	ี(ภาษาไทย)			 165	 20	 -	 44

ปริญญาตร	ี(BMIR)			 12	 6	 -	 46

ระดับการศึกษา หมายเหตุภาคฤดูร้อนภาค 2/2560ภาค 1/2560

ภายในประเทศ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐองค์กรไม่แสวงผลก�าไร

ภายนอกประเทศหลักสูตร

จ�านวนนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติประจ�าปีการศึกษา 2560
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 4.1 การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

4. การศกึษาดงูานประกอบวิชาและ
 การจดัการเรยีนการสอนแบบบรกิารสงัคม

 - ภาคเรียนที่ 1/2560 มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ให้กับนักศึกษา	โดยการพานักศึกษาไปดูงานประจ�าวิชา	ประจ�าภาค	1/2560	จ�านวน	3	วิชา	ดังนี้	

 - ภาคเรียนที่ 2/2560	 มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ ์
จรงิให้กบันกัศึกษา	โดยการพานกัศกึษาไปดงูานประจ�าวชิา	ประจ�าภาค	2/2560	จ�านวน	6	วชิา	ดงันี้

1

1

2

2

3

3

4

5

6

ร.424

ร.280

ร.345

ร.360

ร.415

ร.368

ร.250

ร.363

ร.393

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์	พานแก้ว

ศ.ดร.จรัญ	มะลูลีม

ศ.ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์

รศ.ดร.ไตรรัตน์	โภคพลากรณ์

ผศ.ดร.จันจิรา	สมบัติพูนศิริ

ผศ.ดร.อรทัย	ก๊กผล

รศ.ดร.อรรถกฤต	ปัจฉิมนันท์

ผศ.ดร.ศิกานต	์อิสสระชัยยศ

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์	บริพัตร

ที่ท�าการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุร	ี
นักศึกษาจ�านวน	14	คน

คณะนิติศาสตร์	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์	
จ�านวนนักศึกษา	30	คน

บริษัท	แอดวานซ	์อินโฟร	์เซอร์วิส	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	
นักศึกษาจ�านวน	44	คน

โรงแรม	รอยัล	ซิตี้	
ถนนบรมราชชนน	ีแขวงบางบ�าหรุ	
เขตบางพลัด	กทม.	
จ�านวนนักศึกษา	26	คน

ณ	พื้นที่บริเวณท่าพระจันทร์และพื้นที่
โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจันทร์	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	
นักศึกษาจ�านวน	12	คน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
สัตหีบ	และ	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	
จังหวัดชลบุรี	
จ�านวนนักศึกษา	50	คน

โรงแรม	รอยัล	ซิตี้	
ถนนบรมราชชนน	ีแขวงบางบ�าหรุ	
เขตบางพลัด	กทม.	
จ�านวนนักศึกษา	10	คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร	ี
จ�านวนนักศึกษา	53	คน

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
(รัฐสภา)	จ�านวนนักศึกษา	10	คน

28-29	ตุลาคม	2560

14	กุมภาพันธ	์2561

7	พฤศจิกายน	2560

22	กุมภาพันธ	์2561

18	พฤศจิกายน	2560

25	มีนาคม	2561

24	เมษายน	2561

25	เมษายน	2561

26	เมษายน	2561

อาจารย์ประจ�าวิชา

อาจารย์ประจ�าวิชา

ล�าดับที่

ล�าดับที่

วิชา

วิชา

วัน / เวลา

วัน / เวลา

สถานที่ดูงาน

สถานที่ดูงาน
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•	วิชา	ร.368	ผศ.ดร.อรทัย	ก๊กผล	
วันที่	25	มีนาคม	2561
ณ	ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ	
และ	ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุร	ี
นักศึกษาจ�านวน	50	คน

 - ภาคเรียนที่ 2/2560

	 1	 PI382	 รศ.ดร.	ศิริพร	วัชชวัลคุ	 Food	and	Agriculture	Organization	 22	มีนาคม	2561

	 2	 PI382	 รศ.ดร.	ศิริพร	วัชชวัลคุ	 Japan	International	Cooperation		 23	มีนาคม	2561

	 	 	 	 Agency	(JICA)

	 3	 PI346	 ผศ.ดร.	วิจิตรบุษบา	มารมย์	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 9	เมษายน	2561

	 4	 PO290	 Dr.Takashi	Tsukamoto	 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	 25	เมษายน	2561

	 5	 PI346	 ผศ.ดร.	วิจิตรบุษบา	มารมย์	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(CODI)	 30	เมษายน	2561

	 6	 EE210	 ดร.รุ่งนภา		โอภาสปัญญาสาร	 พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้	 27	เมษายน	2561
	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

อาจารย์ประจ�าวิชาล�าดับที่ วิชา วัน / เวลาสถานที่

ระดับปริญญาตรี (BMIR) 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 

 - ภาคเรียนที่ 1/2560 

	 1	 PI387	 Dr.	Rick	Levinthal	 รร.	คลองพิทยาลงกรณ์	บางขุนเทียน	 	11	พฤศจิกายน	2560

	 2	 PI395	 Dr.	Takashi	Tsukamoto	 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น		 27	พฤศจิกายน	2560

	 	 	 	 ประจ�าประเทศไทย

อาจารย์ประจ�าวิชาล�าดับที่ วิชา วัน / เวลาสถานที่

โครงการปริญญาตรี 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

 4.1 การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
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ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 - ภาคเรียนที่ 1/2560 โครงการทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	
และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	ณ	กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	4	
โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่	 12-15	 พฤศจิกายน	 2560	 เพ่ือให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	
พัฒนาวิสัยทัศน	์และมีประสบการณ์จริง	ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย	-	บรูไน

	 การศึกษาดูงานภายในประเทศ	ณ	จังหวัดสกลนคร	ช่วยท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง	
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์จริง	 อีกทั้งยังเป็นแหล่งให้เกิดนวัตกรรม	 ความคิดสร้างสรรค์	
และเป็นความสร้างความสัมพันธ์ในรุ่น	ระหว่างวันที่	3-5	มิถุนายน	2560

	 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนภายหลัง
จากที่ศึกษาในห้องเรียนมาแล้ว	ระหว่างวันที่	11-16	พฤษภาคม	2560

โครงการปริญญาโท EPA
การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
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	 ศกึษาดงูานเทศบาลนครขอนแก่น,	บรษิทัขอนแก่นพัฒนาเมอืง	จ�ากดั	และโรงพยาบาลขอนแก่น	ส่วนหนึง่
ในวิชา	รม.619	ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง	2	ของนักศึกษา	รุ่น	25	และรับฟังการบรรยาย
สรุป	ณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที	่2-3	ธันวาคม	2560

	 นักศึกษา	MPE	รุ่น	25	ทัศนศึกษาต่างประเทศ	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	(นครฉงชิ่ง-หวู่หลง)	
ระหว่างวันที่	6	–	9	มกราคม	2561	

ปริญญาโท (MPE)
การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 4.2 การเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning)
	 คณะรัฐศาสตร	์ได้ด�าเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม		
 - ภาค 1 ปีการศึกษา 2560	จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม	จ�านวน	1	วิชา	ดังนี้
	 วิชา	ร.377	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม	อาจารย์ผู้สอน	คือ	อ.ดร.ประพิมพ์ฝัน	เชียงกูล	
โดยให้นักศึกษาจัดท�าโครงการ	จ�านวน	1	โครงการ	
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	 โครงการ	ปลูกโกงกาง	ณ	ป่าชายเลน	 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์	 เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร 
เข้าท�ากิจกรรมวันที่	18	พฤศจิกายน	2560

5. งานกิจกรรมนักศึกษา
	 คณะรัฐศาสตร์	 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกโครงการได้ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ ์
นอกห้องเรียน	ดังนี้

•	กิจกรรมพิธีเปิด	โดยท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 5.1 ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 โครงการปริญญาตรี (ภาคปกติ)  ในปีการศึกษา	2560	คณะรัฐศาสตร์	ได้จัดสรรงบประมาณจาก
กองทนุค่าธรรมเนยีม	ส�าหรบัใช้ในการจัดกิจกรรมของนกัศกึษาและกิจกรรมเพือ่เสรมิทกัษะให้แก่นกัศกึษา	เป็นเงนิ	
1,700,000	บาท		จ�านวน		24	โครงการ		นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	กิจกรรมนักศึกษา 
ทีส่�าคญั	เช่น	โครงการสงิห์แดงสัญจร	ซึง่ท่ีจัดมาจ�านวน	8	ครัง้	ในการจัดครัง้ที	่9	ประจ�าปี	พ.ศ.2560	จดั	ณ	โรงเรยีน
แก่นนครวิทยาลัย	จังหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที่	10	-	12	พฤศจิกายน	2560	ซึ่งมีรูปแบบการด�าเนินการต่าง	ๆ 	เช่น	
การจัดนิทรรศการด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย	การแนะน�านโยบายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
และหลกัสตูรคณะรฐัศาสตร์	โครงการตวิเตมิความรู้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์	กิจกรรมเสริมทกัษะการโต้วาทีว่าด้วยเน้ือหา
ทางรัฐศาสตร์	 ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง	 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	 การศึกษาดูงานด้าน 
การปกครองท้องถิ่น	ฯลฯ
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•	กจิกรรมเสวนาวิชาการ	หวัข้อ	
“Next	station	ขอนแก่น	
Interchange	to	มหานคร”

•	 กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
นอกสถานที	่(ออนทวัร์)
ณ	โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม
จงัหวดัมหาสารคาม

•	กจิกรรมแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการทางรฐัศาสตร์
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•	บรรยากาศภายในงาน	นทิรรศการต่างๆ

 โครงการปริญญาตรี (BMIR) ในปีการศึกษา	2560	ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะแก่นักศึกษา	เป็นเงิน	537,680	บาท	รวม	7	โครงการ	โดยงบประมาณดังกล่าวได้น�า
ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
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 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 
 (Bangkok International Student Conference 2018) 
	 เป็นกิจกรรมที่โครงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
การจดัการประชุมระดบันานาชาต	ิส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรู้ต่อนโยบายหนึง่แถบหนึง่ทาง	นโยบายต่างประเทศ
จนี	และนโยบายเศรษฐกิจจีน	โดยเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และทศันคตกิบันกัศกึษาต่างชาติ	อันเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างเครือข่ายนักศึกษา	และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคม	รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร
ควบรัฐศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ	(BMIR)	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ผ่านการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

  ด้านกิจกรรม

	 โครงการทัศนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนและเรียนรู้ทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรมของประเทศ
เพือ่นบ้าน	ณ	กรงุบนัดาร์เสรเีบกาวนั	ประเทศบรไูน	ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที	่4	โดยจดัขึน้เมือ่วนัที	่12-15	พฤศจกิายน	
2560	 เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ	์พัฒนาวิสัยทัศน์	และมีประสบการณ์จริง	 ในเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-บรูไน

 ต่างประเทศ
 - ภาคเรียนที่ 1/2560 
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 โครงการจัดบรรยายพิเศษต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Vietnam National University 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 เน่ืองจาก	 College	 of	 Social	 Sciences	 and	 Humanities,	 มหาวิทยาลัย	 Vietnam	National	 
University	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	มคีวามประสงค์ทีจ่ะน�าคณะนกัศึกษาเข้ามาทศันศกึษาเกีย่วกบัการเมอืง
ไทย	ประวติัศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตลอดจนวฒันธรรมระหว่างนกัศกึษาจาก
ประเทศเวียดนาม	 และนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองและ
การระหว่างประเทศ	 ภาคภาษาอังกฤษ	 (BMIR)	 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน	 เป็นประโยชน ์
ต่อนกัศกึษาโครงการ	ในทัง้แง่ของความรูแ้ละในแง่ของทกัษะการส่ือสารต่าง	ๆ 	รวมถงึแสดงถงึมติรภาพอนัดรีะหว่าง
ไทยกับเวียดนามอีกด้วย

 Harvard World Model United Nation 2018
	 โครงการฯ	ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ		Harvard	World	Model	
United	Nation	2018	ซึ่งเป็นชมรมการจัดจ�าลองการประชุมระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย		ทั่วโลก	
โดยการจดัการจ�าลองการประชมุขององค์การสหประชาชาต(ิUN)	ในแต่ละคอมมติต	ีเพ่ือคดัเลอืกตวัแทนของแต่ละ
ประเทศที่ได้รับมอบหมาย	ในการเข้าประชุมหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ

 5.2 ระดับปริญญาโท
 โครงการปริญญาโท (EPA) ในปีการศึกษา	2560	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

• Open House

กิจกรรมนี้	 เพื่อให้ผู้สนใจ
เข้าศึกษาได้รู ้จักจุดเด่น
ของหลักสูตร	บรรยากาศ
การเรียนการสอนและ
คุณค่าการเป็นนักศึกษา
ในคณะรัฐศาสตร์	

วันที่	25	มีนาคม	2560
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เป็นกิจกรรมของนกัศกึษา
ในวิชา	 รบ.653	 สัมมนา
ประเด็นร ่วมสมัยการ
เปลีย่นแปลงในบรบิทโลก
และการบริหารจัดการ
ประเทศไทย	

วันที่	6	พฤษภาคม	2560

• สมัมนาวชิาการประจ�าปี
  ภายใตห้วัขอ้เรื่อง 
  “มองเมอืงตา่งมุม มองมุม
  ตา่งเมอืง”

เพือ่แนะน�านกัศึกษาเก่ียว
กับระบบการเรยีนการสอน
และชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ	

วันที่	5	สิงหาคม	2560

• ปฐมนเิทศ 
  นกัศกึษารุน่ 29

ภายหลังจากทัศนศึกษา 
ดูงานเรียบร้อยแล้วเพ่ือ
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานให้เพื่อนร่วม
ห้องและผู้สนใจได้รับฟัง	

วนัที	่27	พฤษภาคม	2560

• การจดัสมัมนาวชิาการ
  ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
  “การบริหารจัดการภัย
  พิบัติของประเทศญี่ปุ่น”
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เพือ่หล่อหลอมพฤติกรรม
ที่สนับสนุนการเรียนรู ้
แบบร่วมมือกันสร้างเครอื
ข ่ายท�างานด้วยกัน	 ณ	
ศูนย ์ ศึกษาและพัฒนา
ชมุชน	จ.เพชรบรุ	ีระหว่าง

วนัที	่23-24	กนัยายน	2560

• โครงการเสรมิสรา้ง 
  DNA EPA 29

เป็นกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างโครงการ
และและศิษย์เก่า	 	 ในปี	
2560	นี้จัดกิจกรรม	CHR	
ปลกูป่า	ณ	อ.แก่งกระจาน	
จ.เพชรบุรี		

วนัที	่10-11	กนัยายน	2560

• โครงการ EPA 
  เรียนรูส้ญัจร

ในปีการศกึษานี	้โครงการ	
EPA	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา
จ�านวน	56	คน	ณ	คณะ
รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	

วนัที	่25	พฤศจกิายน	2560

• พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ 
  ผูส้�าเร็จการศกึษาประจ�า
  ปี 2559
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 โครงการปริญญาโท (MPE) ในปีการศึกษา	2560	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

ณ	เดอะ	เฮอริเทจ	พัทยา	
บีช	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุร	ี

วันที่	2-3	กันยายน	2560

• จัดการเรียนการสอน
  นอกสถานที่ รุ่น 25 
  และรุ่น 26 , ปฐมนิเทศ
  รุ่น 26 และแสดงความ
  ยินดีกับมหาบัณฑิต
  รุ่น 23

วนัที	่27	สงิหาคม	2560

• การเช่ือมความสมัพันธ์
  ในงานฟุตบอลประเพณี
  เช่ือมความสมัพันธ์ 
  NIDA – TU 
  (MPE-EPA) ครัง้ท่ี 2

6. วิเทศสัมพันธ์
  6.1 การลงนามความร่วมมือ 

  6.2 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

	 ในปี	 2560	 คณะรัฐศาสตร์	 ได้ร่วมลงนามกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเป็นล�าดับที่	 17	 โดย	 
รศ.ดร.	ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย	์คณบดีคณะรัฐศาสตร	์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ	(Cooperation	
Agreement)	ระหว่างคณะรฐัศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กบั	Akita	International	University	ประเทศญีปุ่น่	
ภายใต้ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	2560	
เป็นต้นไป

	 งานวิเทศสัมพันธ์	 คณะรัฐศาสตร์	 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการบรรยาย	 กิจกรรมพิเศษระหว่าง
คณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับคณะที่มาเยือนคณะรัฐศาสตร	์อาทิเช่น
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  6.3 การเตรียมการเพื่อท�าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังนี้ 

  6.4 การแลกเปลี่ยนนกัศึกษาและกจิการนกัศกึษาชาวตา่งชาต ิประจ�าปีการศกึษา 2560

	 -	 เดือน	มีนาคม	2561	เสนอร่างการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ	

	 	 Department	of	Political	Science,	College	of	Social	Sciences	and	Philosophy	มหาวทิยาลยั	
The	University	of	the	Philippines,	Diliman	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 		 Department	of	Political	Science,	the	Directorate	of	Distance	Education	มหาวิทยาลัย	
Madurai	Kamaraj	University	เมือง	Tamil	Nadu	สาธารณรัฐอินเดีย

	 -	 วันที่	30	มีนาคม	2561	ประชุมกับผู้บริหารจาก	College	of	Asia	Pacific	Studies	มหาวิทยาลัย	
Ritsumeikan	Asia	Pacific	University	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อเจราจาท�าความเข้าใจท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับคณะ

	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพ่ือไปศึกษาประจ�าภาคการ
ศึกษา	เป็นระยะเวลา	1	หรือ	2	ภาคการศึกษา	และโครงการหลักสูตรระยะสั้น	ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่
มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะรัฐศาสตร์	 (สัญญาระดับคณะ)	 และโครงการแลกเปลี่ยนสัญญาระดับ
มหาวิทยาลยั	หรอืตามประกาศจากหน่วยงานอืน่	ๆ 		พร้อมกบัประสานการตดิต่อพจิารณาคณุสมบตัเิพ่ือรับนักศกึษา
ชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร	์

	 โดยสรปุนกัศกึษาคณะรฐัศาสตร์ทีไ่ปศกึษาแลกเปลีย่นมจี�านวน	24	คน	และจ�านวนนกัศกึษาแลกเปลีย่น
ชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2560	จ�านวน	51	คน	ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

	 -	 วนัที	่21	สงิหาคม	2560	Professor	Kaito	Hisahaza	และ	Assistant	Professor	Dr.	Saito	Masami	
น�านักศึกษาจาก		School	of	Political	Science	and	Economics	มหาวิทยาลัยเมจิ	เยือนคณะรัฐศาสตร์และร่วม
ฟังการบรรยายประเด็นความร่วมมอืพฒันาความยัง่ยนื	ความมัน่คงด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	ณ	ส�านกังานสหประชาชาต	ิ
UNESCAP

	 -	 วันที่	18	ตุลาคม	2560	ให้ความร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	น�านักศึกษา
รายวิชาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจากท่านทูตคิวบา	ประจ�าประเทศไทย	H.E.	Mr.	Héctor	Conde	Almeida	เรื่อง	
United	Nations	International	Day	on	the	Total	Elimination	of	Nuclear	Weapons

	 -	 ระหว่างวันที่	9	-	12	เมษายน	2561	เยือนมหาวิทยาลัยเมจิ	ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือความก้าวหน้า
ในการท�าหลักสูตรร่วม	

เอเชีย	 4	 6	 13	 3	 1	 3	 -	 -

ยุโรป	 6	 11	 11	 1	 -	 -	 1	 -

สหรัฐอเมริกา	 -	 -	 12	 -	 -	 -	 -	 -

ออสเตรเลีย	 -	 -	 3	 -	 -	 -	 -	 -

		รวม	 10	 17	 39	 4	 1	 3	 1	 -

ระดับปริญญาตรี
คณะ

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

ระดับบัณฑิตศึกษาภูมิภาค
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7. ทุนการศึกษา
	 การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์	 พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั่วไป	 ในแต่ละป ี
การศึกษา	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ทุน	คือ	ทุนทั่วไปหรือทุนให้เปล่า	และทุนท�างาน	และมีทุนที่มีผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักศึกษา	ส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษา	ในปีการศึกษา	2559	มีผู้ได้รับทุนทั่วไปจาก
มหาวิทยาลัยจ�านวน	27	คน	ได้รับทุนทั่วไปจากคณะจ�านวน	9	คน	และทุนท�างาน	จ�านวน	22	ทุน	ทั้งนี้มีแหล่ง 
เงินทุนที่จัดสรรให้กับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจากกองทุนต่าง	ๆ	ดังนี้

	 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	 ทุนอนุสรณ	์ด.ช.กวิน(หลง)	ธีรเวคิน

	 9	 ทุนการศึกษา“ทุนไสว		พราหมณี”	 10	 ทุนชมรมรัฐศาสตร์	มธ.	รุ่น	7

	 11	ทุนรัฐศาสตร	์36	ปี	 12	 ทุนรัฐศาสตร์	30	ปี

	 13	ทุนอาจารย์เพื่อนักศึกษา	 14	 ทุนการศึกษา	ดร.สุชาติ		จุฑาสมิต

	 15	กองทุน	รศ.ดร.ไชยา	ยิ้มวิไล	 16	 กองทุน	รศ.ดร.โกสินทร	์วงศ์สุรวัฒน์

	 17	กองทุนอนุสรณ์	อ.เมธา	สุดบรรทัด	 18	 เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์

	 19	ทุนนายอนันต์		แจ้งกลีบ	 20	 ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ

	 21	ทุน	ศ.ดร.วิเชียร		วัฒนคุณ	 	 จัดงานสิงห์คืนถ�้าประจ�าปี	2546

	 22	ทุนห้าร้อยบาท	รัฐศาสตร์ห้าสิบปี	 23	 ทุนมูลนิธิอนันต์	อนันตกูล

	 24	ทุนคุณสุจริต		ปัจฉิมนันท์		 25	 กองทนุการศกึษา	(นางเฉลมิ	ปัจฉมินนัท์)

	 26	ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์	 27	 กองทุนจ่ายเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร	์

	 28	กองทุนรัฐศาสตร	์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ซึ่งมีผู้บริจาคดังรายนามต่อไปนี้			

	 	 	 -	กองทุนพี่ให้..น้องเรียน		โดย	คุณนินนาท		ชลิตานนท์	

		 	 	 -	ทุนคุณเกษม	วงศ์ผาทอง

		 	 	 -	ทุนการศึกษาจากกองทุน		คุณสงกรานต	์	สังขพิทักษ	์(สิงห์แดง	36)		บริจาคโดย

	 	 	 		อาจารย์วิรังรอง		บุญนุช	(พี่สาว)		อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 -	โครงการหอสมุดประชาชนแห่งสหัสวรรษ	(โดย		อ.ชุมพร		สังขปรีชา)

	 	 	 -	คุณมาโนชญ์		จารุสมบัติ

	 	 	 -	คุณชัยจิตร		รัฐขจร	ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์	(พ้งเลี้ยง)	

		 	 	 		แห่งประเทศไทย		(สิงห์แดงรุ่นที่	14)

	 	 	 -	บริษัท		รัฐขจร		จ�ากัด		(โดยคุณชัยจิตร		รัฐขจร)

	 	 	 -	คุณพิบูลย	์	หัตถกิจโกศล		ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ	์	(สิงห์แดงรุ่นที่	29)

	 	 	 -	คุณศกร		ทวีสิน		Owner	and	Managing	Director	PS	Grooming	(สิงห์แดงรุ่นที่	44)
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8. การประกันคุณภาพการศึกษา
	 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในรอบปีการศึกษา		2559		มีหลักสูตรทั้งหมด	8	หลักสูตร	
ที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี		คิดเป็นร้อยละ		100		ของจ�านวนหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 

รัฐศาสตรบัณฑิต	 3.81	 ดี	 3.83	 ดี

รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ	 3.06	 ดี	 3.30	 ดี
ภาคภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 3.12	 ดี	 3.37	 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ	 3.06	 ดี	 3.25	 ดี
และกิจการสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหาร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการเมืองการปกครอง		 3.03	 ดี	 3.24	 ดี
ส�าหรับนักบริหาร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		 3.39	 ดี	 3.55	 ดี
ภาคภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ	 2.72	 ปานกลาง	 3.49	 ดี
ภาคภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	 3.02	 ดี	 3.02	 ดี

คะแนนประเมิน คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559หลักสูตร

ภาพบรรยากาศรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ณ	ห้องประชุม	ร.203	ชั้น	2	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

วันที่	3	สิงหาคม	2560
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และ
หลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมอืงและการระหวา่งประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศกึษา 2559 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศกึษา 2559 

ณ	ห้องประชุม	ร.203	ชั้น	2	
คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

วันที่	4	สิงหาคม	2560

ณ	ห้องประชุม	ร.203	ชั้น	2	
คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

วันที่	25	สิงหาคม	2560
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส�าหรับนักบริหาร และ
หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 

หลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบรหิารรฐักจิและกจิการสาธารณะ 
ส�าหรบันกับรหิาร ปีการศกึษา 2559

ณ	ห้องประชุม	ร.203	ชั้น	2	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

วันที่	30	สิงหาคม	2560

ณ	ห้องประชุม	ร.203	ชั้น	2	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

วันที่	6	กันยายน	2560
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การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ  
(EdPEx) ประจ�าปีการศึกษา 2559
	 ผศ.ดร.สุนิสา	 ช่อแก้ว	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะรัฐศาสตร์	 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการปรับปรุง
กระบวนการด้านการน�าองค์กร	และบรหิารบคุลากร	ในการด�าเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนิน
การที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ	ในวันพฤหัสบดีที่	15	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องประชุมโดมบริหาร	
3	อาคารโดมบริหาร	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ระหว่างวันที่	21	-	22	กันยายน	2560	ทีมผู้ตรวจ
ประเมินฯ	ประกอบด้วย

	 -	ผศ.นพ.ฉัตรชัย		มิ่งมาลัยรักษ	์ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์	ฯ

	 -	รศ.ดร.วีรยา		ฉิมอ้อย	รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	ผศ.อมรณัฏฐ์		ทบัเปีย	รองผูอ้�านวยการฝ่ายวางแผนและบรหิารทรัพยากรบคุคล	ส�านกัทะเบยีนนกัศกึษา

	 -	รศ.ดร.สสิธร		เทพตระการพร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะสาธารณสุขศาสตร์
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	 ในการตรวจประเมินฯ	 ครั้งน้ี	 	 มีกระบวนการหลักๆ	 ได้แก่	 คณะน�าเสนอ	 OP	 กระบวนการที่ส�าคัญ	 
ผลการด�าเนินการในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน	1	–	3	ปีข้างหน้า	และทีมผู้ประเมินฯ	ได้สัมภาษณ์
การด�าเนินงานทั้งในส่วนของผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งตัวแทนนักศึกษาในแต่ละระดับ	 
รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นห้องท�างานของบุคลากร	ห้องบรรยาย	และห้องส�าคัญ
ต่างๆ	ในคณะอีกด้วย



งานวิจัยเเละเทคโนโลยี

ANNUAL REPORT 2017



งานวจิยัเเละเทคโนโลยีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ด้านการวิจัย

1. แหล่งทุนการวิจัย
	 ทุนสนับสนุนการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์	 ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ	 2560	 มาจาก
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวนทั้งสิ้น	17	โครงการ	โดยได้รับจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมากที่สุด	 รองลงมาได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	
และจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามล�าดับ	ดังรายละเอียดดังนี้

	 ภารกจิด้านการวจัิย	ถอืเป็นภารกิจหลกัส�าหรบัมหาวิทยาลัยวจิยั	คณะรฐัศาสตร์	จงึมุง่เน้นให้ความส�าคญั
ด้านการวิจัย	 โดยมีศูนย์วิจัย	ดิเรก	ชัยนาม	คณะรัฐศาสตร	์ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย	 ในการสนับสนุน
และส่งเสริมการวิจัย	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายการวิจัยจากสถาบันทางวิชาการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 ทีผ่่านมา	คณะรฐัศาสตร์ได้ให้การสนบัสนนุการวิจัยในหลายๆ	ด้านมาอย่างต่อเนือ่ง	อาทเิช่น	การสนบัสนนุ
ด้านแหล่งทุนการวิจัย	 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	 การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ	การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	รวมทั้งการจัดประชุม	สัมมนา	เสวนา	และอบรมด้านการวิจัย	
และการสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงประเภททุนและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

ภายในมหาวิทยาลัย	 -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 300,000

	 -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	 1,230,000

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 -ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	 10,513,006

รวม	 	 12,043,006

แหล่งทุน จ�านวนเงิน (บาท)ประเภททุน

แผนภูมิแสดงประเภททุนและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผลงานวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุนและสาขาวิชา

2. ผลงานวิจัย

รายช่ือผลงานวิจัย จ�าแนกตามสาขาวิชา

	 ผลงานวิจัยในป	ีพ.ศ.2560	มีจ�านวน	17	 เรื่อง	ประกอบด้วยผลงานวิจัยในสาขาการเมืองการปกครอง	
จ�านวน	6	เรื่อง	โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	3	เรื่อง	และจากแหล่งทุน
ภายนอก	จ�านวน	3	เรือ่ง	ผลงานวจัิยในสาขาบรหิารรฐักจิ	จ�านวน	7	เร่ือง	โดยได้รับทนุสนบัสนนุการวจิยัจากกองทนุ
วิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	4	เรื่อง	และจากแหล่งทุนภายนอก	จ�านวน	3	เรื่อง	และผลงานวิจัยของนักวิจัยประจ�า
คณะรัฐศาสตร์	โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์	จ�านวน	4	เรื่อง	ดังแผนภูมิดังนี้

 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง

อ�านาจไร้พรมแดน

Citizen	Activism	in	Thailand:	How	and	Why	Political	
Participation	Has	Changed	Among	Different	Groups	
of	Thai	Citizens,	2001-2010

การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)	:	กลไก
ขับเคลื่อนประชารัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ประเมินเกี่ยวกับ
รายงานการประเมินด้าน	AML/CFT	ของประเทศไทย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560

วิเคราะห์และสรุปผลการด�าเนินงานรับฟังความเห็นต่อ	
(ร่าง)	พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ
(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์	พานแก้ว	
(หวัหน้าโครงการวจิยั)	และคณะ

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย	์
(หวัหน้าโครงการวจิยั)	และคณะ

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์	พานแก้ว

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์	พานแก้ว

ผศ.ดร.วรรณภา	ติระสังขะ

1

3

4

5

6

2

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

มูลนิธิอนันต	์	อนันตกูล

ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือผลงานวิจัย แหล่งทุน
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 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ

 ผลงานวิจัยของนักวิจัย ประจ�าคณะรัฐศาสตร์

การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย

การยอมรับการสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิก	
เพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่	:	เจเนอเรชั่นวาย

การพัฒนาทางการเมืองเพื่อลดระดับการคอรัปชั่นใน
ประเทศไทย	กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ	ปี	
พ.ศ.	2550	และร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	พ.ศ.	2559

ส�ารวจความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยใน
ทศวรรษปัจจุบัน

การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

การรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหา	โอกาส	และความ
ท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	:	กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองท่าโขลงและชุมชนท่าโขลง	จังหวัดปทุมธานี

ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของ
ประเทศไทย	(Blue	Economy)

การเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง	
(The	Triangle	of	Change)

การสร้างระบบและแนวทางการด�าเนินงานพัฒนา
เครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ

กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะ	(Zero	
Waste	School)	:	กรณีศึกษาโรงเรียนล�าสนุ่น	เทศบาล
เมืองท่าโขลง	จังหวัดปทุมธานี

ศ.ดร.อัมพร	ธ�ารงลักษณ์	
(หวัหน้าโครงการวจิยั)	และคณะ

ดร.วราภรณ์		ผ่องสุวรรณ

รศ.ดร.อรรถกฤต	ปัจฉิมนันท์

นายกุลชาติ		ทักษไพบูลย์

ผศ.ดร.สุนิสา	ช่อแก้ว

นายกุลชาติ		ทักษไพบูลย์

รศ.ดร.โสภารัตน	์จารุสมบัติ

ผศ.ดร.สุนิสา	ช่อแก้ว

ผศ.ดร.สุนิสา	ช่อแก้ว

รศ.ดร.โสภารัตน	์จารุสมบัติ

นายเจษฎา		ณ	ระนอง

1
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กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
(สกว.)

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ผู้วิจัย

ผู้วิจัย

ช่ือผลงานวิจัย

ช่ือผลงานวิจัย

แหล่งทุน

แหล่งทุน

3. บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
 นานาชาติ
	 ในปี	พ.ศ.	2560	คณาจารย์คณะรฐัศาสตร์	ได้ตพีมิพ์บทความวจิยัและบทความวชิาการในวารสารวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ	จ�านวน	16	เรื่อง		โดยเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติ	 (TCI)	จ�านวน	9	เรื่อง	และเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ	(ในฐานข้อมูลสากล	Scopus)		จ�านวน	7	เรื่อง	ดังนี้
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 บทความวิจยัและบทความวิชาการที่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ

 บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

แฟชั่น	:	ประเด็นการศึกษาพอสังเขป

The	Color	of	Alternatives?	
Rethinking	Nonviolent	Actions	in	the	
Twenty-First	Century

การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

The	Sino-Thais'	right	turn	towards	
China

การเมืองและประสาทวิทยาศาสตร์

Case	Study	7:	Dr.	Sanguan	
Nitayarumphong	and	Public	
Healthcare	Reform	in	Thailand

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชานเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ

"คณะการเมือง"	หลังการปฏิวัติสยาม:	
ทฤษฎีและกรณีศึกษาว่าด้วยระบบไร้
พรรค

กลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

งบประมาณที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย	
(Gender	Responsive	Budgeting)	:	
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนความเท่าเทยีม
ในการบริหารการพัฒนา

การออกพันธบัตรท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร:ความพยายามและ
ความเป็นไปได้ในอนาคต

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทยต้องการอะไร?

รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา

Prof.
Dr.Chaiwat	Satha-Anand

ศ.ดร.	จุลชีพ		ชินวรรโณ

Prof.Dr.Kasian	Tejapira

รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา

Assoc.Prof.
Dr.Supasawad	
Chardchawarn

ผศ.ดร.วรรณภา	ติระสังขะ

ผศ.ดร.ภูริ		ฟูวงศ์เจริญ

รศ.ดร.โสภารัตน	์จารุสมบัติ

ผศ.ดร.ภาคภูม	ิฤกขะเมธ

ผศ.ดร.ศิกานต	์อิสสระชัยยศ

ผศ.จิตติภัทร		พูนข�า

1

1

TCI

Scopus

TCI

Scopus

TCI

Scopus

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

3

3

4

5

6

7

8

9

2

2

รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	1	
(ม.ค.-เม.ย.2560)	หน้า	162-178.

Diogenes,	Volume	61,	Issue	3-4,	
2017,	134–155.

รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	2	
(พ.ค.-ส.ค.2560)	หน้า	131-170.

Critical	Asian	Studies,	2017,	
Volume	49,	Issue	4,	606–618.

รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	3	
(ก.ย.-ธ.ค.2560)	หน้า	183-211.

Knowledge	Creation	in	Public	
Administrations:	Innovative	
Government	in	Southeast	Asia	
and	Japan,	28	September	2017,	
Pages	173-190.

รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	3	
(ก.ย.-ธ.ค.2560)	หน้า	212-233.

รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	3	
(ก.ย.-ธ.ค.2560)	หน้า	88-129.

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน,	ปีที่	10	
ฉบับที่	2	(ก.ค.-ธ.ค.2560)	หน้า	
102-133.

วารสารรัฐประศาสนศาสตร	์ปีที่	15	
ฉบับที่	1	(ม.ค.-มิ.ย.	2560)	หน้า	
61-82.

วารสารสถาบันพระปกเกล้า	ปีที่	15	
ฉบับที่	15	(ม.ค.-เม.ย.2560)	หน้า	
139-166.

วารสารสังคมศาสตร์,	ปีที่	47	ฉบับที่	
2	(ก.ค.-ธ.ค.2560)	หน้า	63-90.

ล�าดับที่

No.

แหล่งตีพิมพ์

Source

ผู้เขียน

Author

ช่ือบทความวิจัย/บทความวิชาการ

Title

ฐานข้อมูล

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

Comparing	Aceh	and	Thailand's	
Southern	Border	Provinces:	The	
Politics	of	Peace	Negotiations

People-Centric	Leadership	at	the	
Local	Level:	Yala	Municipality,	
Thailand

Thailand's	Inconsistent	Involvement	
in	ASEAN:	The	Shifting	Domestic	
Coalition	Towards	the	ASEAN	
Free-Trade	Area

Assoc.Prof.
Dr.Chanintira	na	Thalang

Assoc.Prof.
Dr.Chanintira	na	Thalang

Asst.Prof.Dr.Orathai		
Kokpol

Asst.Prof.
Dr.Sunida	Aroonpipat

Scopus

Scopus

Scopus

Scopus

4

5

6

7

Australian	Journal	of	International	
Affairs,	2017,	Volume	71,	Issue	4,	
389–404.

Asian		Survey,	Volume	57,	
Number	4,	july	/August	2017,	
690–715.

Knowledge	Creation	in	
Community	Development:	
Institutional	Change	in	Southeast	
Asia	and	Japan,	28	August	2017,	
Pages	35-57.

Pacific	Focus,	Volume	32,	Issue	
2,	August	2017,	259–289.

No. SourceAuthorTitle Database

4. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่
	 คณะรฐัศาสตร์ให้การสนบัสนนุในการจัดพมิพ์และเผยแพร่ผลงานวจิยัหรือผลงานวชิาการ	โดยการจดัท�า
เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ไปตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งในปี	พ.ศ.2560		มีการด�าเนินการจัดพิมพ์
ผลงานวจิยั	จ�านวน	1	เรือ่ง	คอื	เรือ่ง	“เพือ่นบ้าน:	พลวัตรเชงิอ�านาจ	ความมัน่คงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ”	
โดย	ผศ.จิตติภัทร		พูนข�า	(หัวหน้าโครงการวิจัย)	และคณะผู้วิจัย
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5. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยเชิงนโยบายของคณะรัฐศาสตร	์ซึ่งมีหน้าที่ในการก�าหนดเป้าหมาย
และขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อตอบโจทย์ของสังคม	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ใน 
คณะรัฐศาสตร์	 ได้มีโอกาสในการท�าวิจัยที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ	 โดยมีการก�าหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนงานวิจัยที่ชัดเจน	 และผลักดันให้มีการน�าผลงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการก�าหนดนโยบายรวมทั้ง 
เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากขึ้น

	 ภายใต้โครงการวิจัย	 “การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	 :	 กลไกขับเคลื่อนประชารัฐ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มูลนิธิอนันต์	 	 อนันตกูล	 และคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
โดย	รศ.ดร.	ศุภสวัสดิ	์	ชัชวาลย	์(หัวหน้าโครงการวิจัย)	และคณะ	ได้ด�าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
รับฟังความคิดเห็น	รวมจ�านวน	2	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที	่1	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Focus	Group)	เรื่อง	“การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน	
(กม.)	:	กลไกขับเคลื่อนประชารัฐ	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้อง	
ร.402	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต

	 ครั้งที	่2	การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง	“การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)	:	กลไก
ขับเคลื่อนประชารัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องการ์เด้นท	์1	ชั้น	5	
โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	เขตราชเทว	ีกรุงเทพมหานคร
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6. การจัดสัมมนาและเสวนาด้านวิจัย
	 การจัดให้มีเวทีการน�าเสนอผลงานวิจัย	 จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและ 
ช่วยให้สงัคมได้เข้าใจประเดน็สาธารณะและตระหนกัถงึผลได้ผลเสียท่ีอาจจะเกดิข้ึนกบัสงัคม	การสร้างความเข้าใจ
เหล่านี้สามารถด�าเนินการโดยผ่านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ	 อาทิเช่น	 การจัด
อภิปราย	 สัมมนา	 เสวนา	 รวมทั้งส่ิงพิมพ์ต่างๆ	 นอกจากนี้ยังช่วยให้คณะได้มีภาคีและเครือข่ายในการสร้างความ 
ร่วมมือร่วมกัน	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับผู้ก�าหนดนโยบาย

	 คณะรฐัศาสตร์	ได้มกีารจดัสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ท่ีด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ทัง้สามสาขาวชิา	รวมจ�านวนทัง้สิน้	10	เรือ่ง	ภายใต้ชือ่โครงการ	“Direk’s	Talk”	ซึง่ในปี	พ.ศ.	2560	ได้ก�าหนด
หัวข้อเรื่อง	“Direk’s	Talk	:	ทิศทางการเมืองโลก	การเมืองไทย	และนโยบายสาธารณะ”	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	
2560	ระหว่างเวลา	08.30–16.30	น.	ณ	ห้อง	ร.103	ชั้น	1	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร	์
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	 นอกจากนี	้ยังได้จัดเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์	ภาย
ใต้ชื่อโครงการ	“ดิเรกเสวนา”	จ�านวนทั้งสิ้น	5	ครั้ง	ได้แก่

	 ครั้งท่ี	 1	 ดิเรกเสวนา	 เรื่อง	 “มรดกยุคไล่กวด:	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้	
ไต้หวัน	 และสิงคโปร์”	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	 2560	 ระหว่างเวลา	 13.00–15.30	 	 น.	 ณ	 ห้อง	 ร.404	 ชั้น	 4	 
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ท่าพระจันทร์

	 ครั้งที	่2	ดิเรกเสวนา	เรื่อง	“ปรัชญาการเมืองตายแล้วหรือยัง?”	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2560	ระหว่าง
เวลา	13.30	–15.30	น.	ณ	ห้อง	ร.102	ชั้น	1	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์
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	 ครั้งที	่3		ดิเรกเสวนา	เรื่อง	“จากซอมบี้ถึง	Walking	Dead:	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ความมั่นคง	
และความ	(ไม่)	ตาย”	เมือ่วนัท่ี	8	กันยายน	2560	ระหว่างเวลา	17.00	–19.00	น	ณ	ห้อง	Common	room	ชัน้	1	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต

	 ครั้งที่	 4	 ดิเรกเสวนา	 เรื่อง	 “จาก	 “หิ้ง”	 สู่	 “ห้าง”:	 งานน�าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ	 “ฉากทัศน์	
พรรคการเมอืงไทยภายใต้	พรป.	พรรคการเมอืง	60”	เมือ่วันท่ี	24	พฤศจกิายน	2560	ระหว่างเวลา	13.30	–15.00	น.	
ณ	ห้อง	ร.101	ชั้น	1	คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ท่าพระจันทร์
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	 ครั้งที่	 5	 ดิเรกเสวนา	 เรื่อง	 “เปิดพื้นที่	 (ใหม่)	 ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน”	 เมื่อวันที่	 
8	ธันวาคม	2560	ระหว่างเวลา	13.00	–16.00	น.ณ	ห้อง	ร.102	ชั้น	1	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจันทร์

7. การจัดฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 
 (Routine to Research: R2R)
	 คณะรัฐศาสตร์ให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ	และมกีารบรกิารท่ีสะดวก	รวดเรว็	และตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามแนวทางการปฏริปูระบบราชการ	ซึง่การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรดงักล่าวจ�าเป็นต้องเริม่ต้นทีก่ารสงัเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานประจ�าที่ตนเองปฏิบัติอยู่	 และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพ่ือน�าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ซึ่งก็คือ	 “การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	 (Routine	 to	 Research:	 R2R)”	 
นั้นเอง	 	 ทั้งนี้โครงการฝึกอบรม	 R2R	 ได้ถูกก�าหนดให้เป็นโครงการหนึ่งด้านการวิจัย	 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะรัฐศาสตร์	5	ปี	 (ปีงบประมาณ	2560-2564)	โดยในปีงบประมาณ	2561	ได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจ�าสู่งานวิจัย	 (Routine	 to	 Research)”	 เมื่อวันที	่ 
19	กรกฎาคม	2560	ระหว่างเวลา	08.30	–16.00	น.ณ	ห้อง	ร.402	ชั้น	4	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิต
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8. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
	 ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการ	 “ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน	 (SDG	 14)”	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	โดย	รศ.ดร.โสภารัตน์		จารุสมบัต	ิร่วมกับ	Partnerships	in	Environmental	Management	for	
the	 Seas	of	 East	 Asia	 (PEMSEA)	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนประเทศกลุ่มสมาชิก	 กว่า	 11	ประเทศ	และองค์กร 
ร่วมจัดอื่นๆ	จัดการประชุมวิชาการนานาชาต	ิ เศรษฐกิจสีน�้าเงิน	 (Blue	Economy	Forum	2017)	 เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ	 ตลอดจน 
เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายประเทศพันธมิตร	การขยายความร่วมมือไปสู่การด�าเนินกิจกรรมระหว่างกันที่หลากหลาย
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค	โดยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	ระหว่างวันที่	14	-15	พฤศจิกายน	2560	
ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพมหานคร	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 ผู้แทนหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศไทย	 และผู้แทนประเทศสมาชิกและหน่วยงานพันธมิตรในระดับนานาชาติ	 
รวมจ�านวนทั้งสิ้น	166	คน
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปีงบประมาณ	2560	
ได้ด�าเนนิงานในลกัษณะการเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Infrastructure)	
เพือ่ทดแทนวสัดแุละอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยขีองเดมิทีม่อีายกุารใช้งานมากว่า	10	ปี	และเพ่ือรองรบัการขยายระบบ
สารสนเทศในอนาคต	 ตลอดจนระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านภายภาพ	และด้านระบบสารสนเทศซึ่งเป็น
ภัยคุมคามทั่วโลก	โดยมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดังนี้

1. ระบบเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine)

2. ระบบอินทราเน็ต (Intranet)

	 คณะรฐัศาสตร์มีนโยบายในการจัดหาระบบเครือ่งแม่ข่ายคอมพวิเตอร์เสมอืน	หรอืทีเ่รยีกอกีอย่างหนึง่ว่า
ระบบ	 Virtualization	 นั้น	 เพื่อตอบโจทย์ในส่วนของการเพิ่มเติมทรัพยากรของระบบให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ต่อการใช้งานในปัจจุบัน	 และลดความเส่ียงต่อการเสียหายของระบบ	 ด้วยการออกแบบชนิดที่เลี่ยงการมีจุดเดียว 
ในการล้มเหลวของระบบ	 (Single	 Point	 of	 Failure)	 อีกทั้งยังจะช่วยท�าให้ผู้ใช้งานในระบบจะไม่ประสบปัญหา
การล่มของระบบ	และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้	 ระบบดังกล่าวยังเอื้ออ�านวยความสะดวกในการบริหารจัดการในเชิงการใช้งานที่สามารถ 
แจงได้ถึงปริมาณการใช้งานในปัจจุบัน	 และอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนขยายทรพัยากรเพือ่การจดัสรรงบประมาณให้ได้ประสทิธผิลสงูสดุ	กล่าวคอืในกรณทีีจ่�าเป็น
ต้องมีการเพิ่มเติมระบบการท�างาน	 ก็สามารถจัดสรรทรัพยากรบนระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน	 
(Virtualization)	 นี้ไปใช้งานได้โดยไม่จ�าเป็นจะต้องจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Server)	 ชุดใหม่เพื่อมา 
รองรบัในการต่อขยายระบบในอนาคต	และยงัสามารถต่อยอดในส่วนของการจดัเกบ็ข้อมลูการใช้งาน	รวมถึงระบบ
การบริหารจัดการผู้ใช้งาน	 (User)	 และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ	 ท้ังนี้	 คณะรัฐศาสตร์คาดว่าจะมีระบบ
เครื่องจักรเสมือน	(Virtual	Machine)	พร้อมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบภายในปีงบประมาณ	2562

	 ในปีงบประมาณ	2560	ได้ด�าเนนิการแล้วเสร็จเฉพาะในส่วนของการตดิตัง้ระบบเครือ่งแม่ข่ายคอมพวิเตอร์
เสมือน	(Virtualization)	ที่ศูนย์รังสิต	ท�าให้โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วขึ้น	สามารถ
ท�างานร่วมกบัข้อมลูเดมิได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยไม่กระทบกบัการให้บรกิารแก่นักศกึษาและการปฏบิตังิานของบคุลากร
ภายในคณะ	และยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะได้เพิ่มมากขึ้น

	 เป็นการรวบรวมระบบต่างๆ	ส�าหรบัเอือ้อ�านวยความสะดวกให้แก่บคุลากรของคณะรฐัศาสตร์ได้เข้าถึงระบบ	
สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อาทิเช่น	ระบบจองห้องออนไลน	์ระบบออกเลขออนไลน	์
ระบบตารางเวลาผู้บริหาร	 รวมถึงการรวบรวมเว็บไชต	์ (Website)	 และเฟสบุ๊ค	 (Facebook)	 ของหน่วยงานย่อย
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐศาสตร์ไว้ในแหล่งเดียวกัน	
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3. การรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่าย
	 คณะรฐัศาสตร์ได้น�าระบบ	Authentication	ของส�านกังานศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้
ในการยนืยนัตวัตน	(Login)	ก่อนเข้าใช้งาน	ด้วยบญัชผู้ีใช้งานของบคุลากรในมหาวทิยาลยั	(User@tu.ac.th)	ทัง้นีเ้พ่ือ
เพิม่ความปลอดภยัในการเข้าใช้งานให้กบัระบบเครอืข่ายของคณะรฐัศาสตร์	และเพ่ือให้เป็นไปตาม	พระราชบญัญตัว่ิา
ด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร์	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.2560	และนโยบายของมหาวทิยาลยั	ในการระบตุวัตน
เพือ่สามารถตดิต่อกบับคุคลหากเกิดกรณีการกระท�าความผิดทางคอมพวิเตอร์

4. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
	 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทที่ส�าคัญ 
ในด้านต่างๆ	อย่างกว้างขวางทัง้ทางด้านการศึกษาเศรษฐกจิ	 สงัคม	การเมอืงการปกครองและการบรกิารโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ทางด้านการศกึษา	ซึง่เป็นรากฐานท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้การพฒันาประเทศเป็นไปในทศิทางทีด่ข้ึีน

	 คณะรฐัศาสตร์	จงึได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศทีทั่นสมยัมาเสรมิสร้างพัฒนานกัศกึษาทกุระดบัชัน้การศกึษา
และทกุชัน้ปี	 ให้สามารถเข้าถงึการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าว	 โดยมห้ีอง	 “ปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์”	ทัง้ที่
ท่าพระจนัทร์และศูนย์รงัสติ	 เพือ่ให้บรกิารแก่นกัศกึษาอาจารย์และบคุลากรเพือ่ใช้คอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มต่อเครอืข่าย 
ที่ทันสมัย	 เพื่อประโยชน์ทั้งการจัดกิจกรรม	 การเรียนการสอน	 การฝึกอบรม	 ตลอดจนเพ่ือการศึกษาหาความรู้ 
การค้นคว้าข้อมลูข่าวสารจากแหล่งเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	อาทิเช่น

	 	 -	 อบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์และโปรแกรม	Endnote

	 	 -	 อบรมระบบบรหิารจดัการและตรวจสอบการคดัลอก	การจดัท�ารูปแบบการค้นคว้าอิสระ	วทิยานิพนธ์	 
	 	 	 และวธิกีารอ้างองิข้อมูลต่างๆ

	 	 -	 การเรยีนการสอนวิชา	IR601	Scope	and	Research	Methods	in	IR

	 	 -	 การเรยีนการสอนวิชา	ร.602	วิธีวิทยาเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร์

	 	 -	 การเรยีนการสอนวิชา	ร.300	วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
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	 การให้บรกิาร	“ห้องปฏบิติัการคอมพวิเตอร์”	คณะรฐัศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	ส�าหรบัการเรยีนการสอนในรายวชิา	
ร.300	 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 21	 กุมภาพันธ์-2	 พฤษภาคม	 2561	 รวมจ�านวน	 9	 วัน	 ระหว่าง 
เวลา	13.30-16.30	น.

	 การให้บริการ	 “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์”	 คณะรัฐศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 ส�าหรับฝึกอบรมหลักสูตร	 
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”	 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 1	 รุ่น	 ระหว่าง 
วนัที	่10-12	กมุภาพนัธ์	2561	รวมจ�านวน	3	วัน	ระหว่างเวลา	08.30-16.30	น.

	 การให้บริการ	 “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์”	 คณะรัฐศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 ส�าหรับฝึกอบรมหลักสูตร	 
“การใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	 Excel”	 แก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี จ�านวน	 2	 รุน่	 คอื	 รุน่แรก	 ระหว่าง 
วันที่	 17-19	 กุมภาพันธ์	 2561	 รวมจ�านวน	 3	 วัน	 ระหว่างเวลา	 08.30-16.30	 น.	 และรุ่นที่สอง	 ระหว่างวันที	่ 
24-26	กมุภาพนัธ์	2561	ระหว่างเวลา	08.30-16.30	น.	รวมจ�านวน	3	วนั
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5. การพัฒนาและปรังปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด คณะรัฐศาสตร์ 
 ศูนย์รังสิต
	 การรักษาทรัพย์สิน	 การรักษาความปลอดภัย	 เป็นสิ่งส�าคัญหลักส�าหรับสุขภาวะความปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัย์สนิของบุคลากรและนกัศกึษาภายในคณะ	ซึง่การป้องกันมใิห้ทรพัย์สนิสญูหายเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก	เนือ่งจาก
อาคารส�านกังาน	และห้องเรยีนเหล่านีม้นีกัศึกษาและผู้มาตดิต่อเข้าออกเป็นจ�านวนมาก	ประกอบกบัอาคารส�านกังาน
และห้องเรียน	 จะมีวัสดุครุภัณฑ์	 และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีราคาแพงจ�านวนมาก	 อาทิเช่น	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
เครือ่งฉายภาพวตัถ	ุ3	มติ	ิเครือ่งฉายมัลตมิเีดยี	โปรเจ็คเตอร์	เป็นต้น

	 ปัจจบุนัคณะรฐัศาสตร์	ศูนย์รงัสิต	มกีล้องวงจรปิดท่ีใช้งานเพยีง	12	ตวั	เท่านัน้	ซึง่ยังไม่เพียงพอครอบคลมุ
อาคารคณะรัฐศาสตร์ทั้งหมด	 ยังมีจุดอับ	 จุดล่อแหลม	 จุดเสี่ยง	 ท่ีต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม	 ประกอบกับ 
กล้องวงจรปิดดังกล่าว	 ใช้งานมานานเกินกว่า	 5	 ปี	 และช�ารุดบ่อยครั้ง	 ไม่คุ้มกับการซ่อมแซม	 จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องปรบัปรงุและด�าเนนิการตดิตัง้กล้องวงจรปิดให้เพยีงพอ	และเครือ่งท่ีทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

	 ทัง้นี	้ในปีงบประมาณ	2561	คณะรฐัศาสตร์	ได้ด�าเนนิการปรังปรุงระบบโทรทศัน์วงจรปิด	โดยตดิตัง้ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมจากระบบเก่าอีก	 จ�านวน	 13	 จุด	 โดยติดตั้งเพ่ิมเติมบริเวณที่ยังไม่ครอบคลุม	 อาทิเช่น	 
บรเิวณชัน้	1	ภายนอกและภายในห้อง	Common		Room	และบรเิวณหน้าห้องโถงทางเดนิก่อนเข้าประตใูนแต่ละชัน้
ของตึกคณะ	เป็นต้น

6. การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
	 ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประจ�าส�านักงานท่าพระจันทร์	 และศูนย์รังสิต	 มีอาย ุ
การใช้งานตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2552	(เกินกว่า	7	ปี)	มีประสิทธภิาพต�า่และถกูใช้งานมาเป็นระยะเวลานานอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	
ซ่ึงไม่สามารถรองรบัซอฟต์แวร์ใหม่ๆ	ส�าหรบัการท�างานได้	เนือ่งจากซอฟต์แวร์ในปัจจบุนัต้องการทรัพยากรของระบบ
คอมพวิเตอร์ทีส่งูขึน้	 ท�าให้การท�างานของเครือ่งค่อนข้างล่าช้า	 ประกอบกบัเครือ่งคอมพิวเตอร์ช�ารุดต้องซ่อมแซม 
อยู่บ่อยครั้ง	 ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบ�ารุงรักษา	 ซ่อมแซมและเกิดความไม่คุ้มค่า	 อีกท้ังจ�านวน 
เครือ่งคอมพวิเตอร์ยงัไม่เพยีงพอต่อบคุลากรท่ีเพิม่ขึน้

	 คณะรฐัศาสตร์จงึเลง็เหน็ถงึความจ�าเป็นในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชน์ในด้านการเรยีน
การสอน	 การค้นคว้าข้อมูลของอาจารย์	 การท�างานของบุคลากร	 จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ 
เพยีงพอต่อการใช้งานของบคุลากร	 และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของบคุลากรท่ีจะต้องรองรบัการรบั-ส่งไฟล์
ข้อมลู	เอกสารส�าคญัตามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายได้อย่างรวดเรว็และมเีสถียรภาพท้ังน้ี	คณะรัฐศาสตร์จะท�าการส�ารวจ	
คัดกรองเครื่องคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็นกลุ่มตามอายุการใช้งาน	 และท�าการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มา 
ทดแทนตามล�าดบั

	 ทัง้นี	้ ในปีงบประมาณ	2561	ได้ด�าเนนิการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอร์	จ�านวนทัง้สิน้	6	เคร่ือง	เพ่ือทดแทน
เครือ่งทีช่�ารดุและเก่าล้าสมยั	โดยจัดสรรเครือ่งคอมพวิเตอร์ส�าหรบัผูบ้รหิาร	จ�านวน	3	เคร่ือง	และเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ของบุคลากร	จ�านวน	3	เครือ่ง

7. การให้บริการด้านอื่นๆ
	 คณะรฐัศาสตร์	ให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่บคุลากรและนกัศกึษาทกุระดบัชัน้ปี	สามารถเข้ามา
ใช้บรกิาร	 “ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์”	 ทัง้ท่ีท่าพระจันทร์และศนูย์รงัสติ	 โดยมนีกัวชิาการคอมพิวเตอร์ของคณะ	
ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาในลักษณะผู้ช่วยสอน	 การวิเคราะห์	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย	 
ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะให้พร้อมต่อการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	 การดแูล
ระบบฐานข้อมูลของฝ่ายหรืองานต่างๆ	 ภายในคณะ	 การดูแลระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของ 
เครือข่ายภายในคณะ	 การให้ค�าปรกึษาด้านระบบคอมพิวเตอร์	 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์	 การให้ค�าแนะน�าและช่วย 
ผลติสือ่การเรยีนการสอน	การประสานงานด้านระบบสารสนเทศกบัหน่วยงานอืน่ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
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ด้านบริการวิชาการ
	 ปีการศึกษา	 2560	 คณะรัฐศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 โดยได้มีการจัดเสวนา	 บรรยายพิเศษ		
สมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการด้านต่างๆ	ทางรฐัศาสตร์	การจดัประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประชาชน	การจัดโครงการฝึกอบรม	 การสื่อสารองค์กร	 และมีการจัดท�าต�าราและ
วารสารต่างๆ	ดังนี้

1. การเสวนาวิชาการและจัดบรรยายพิเศษ
	 คณะรฐัศาสตร์	ได้จัดโครงการฝึกอบรม	การเสวนา/สัมมนาวิชาการ	และการบรรยายพเิศษในโอกาสส�าคญั
ต่างๆ	ดังนี้

	 •	 การเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?	:	ทฤษฎ	ีโลก 
	 	 ปฏิบัต	ิและการวิพากษ์”		(เปิดตัวหนังสือแปล	“ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:	สาขาวิชาและ 
	 	 ความแตกต่างหลากหลาย”)	วันที่		14	มิถุนายน		2560

	 •	 จัดบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Decentralization	Lesson	Learned	from	Thailand”		
	 	 วันที่	13	กรกฎาคม	2560

	 •	 การเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“อาสา	สารสิน	กับการทูตไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง”	
	 	 วันที่	25	กันยายน	2560

	 •	 การเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“ความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”		
	 	 วันที่	8	พฤศจิกายน	2560

	 •	 การเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“ความส�าเร็จไม่มีข้อยกเว้น:	ดร.สุรินทร	์ในความทรงจ�า”	
	 	 วันที่	14	กุมภาพันธ์	2561



64 Annual Report 2017

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

2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประชาชน

 • จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา	 (International	
Conference	on	International	Relations	and	Development,	ICIRD)	Paradoxes	of	Human	Security:	
Democracy,	 Rights	 and	 Conflicts	 	 ระหว่างงวันที่	 23	 –	 24	 มิถุนายน	 2560	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 267	 คน	 
ณ	ห้องประชุม	จี้ด	เศรษฐบุตร	คณะนิติศาสตร	์	ห้อง	ร.103	คณะรัฐศาสตร์	และ	ห้องประชุม	คณะศิลปศาสตร์	

 • เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5	 จัดโดยสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์	 แห่งประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 17	 –	 18	 มีนาคม	 2560	ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	และครั้งที่	6	วันที่	23	มีนาคม	2561	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 • เข้าร่วมกจิกรรมงาน TU ASEAN Expo 2017	จดัโดยศนูย์อาเซยีนศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ระหว่างวันที่	23-26	มีนาคม	2560	ณ	สนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

 • จัดบรรยายอบรมนานาชาติ เรื่อง “การเผชิญความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงและพลังฟื้นฟู
หลังความขัดแย้ง”	 ของศูนย์ข่าวสันติภาพ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 วันที่	 9	 มีนาคม	 2561	 
ณ	ห้อง	ร.404	คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 การอบรมพัฒนาคร	ูเรื่อง	“ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยส�าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา”	 รุ่นที่	 4	 ระหว่างวันที่	 22-25	 กรกฎาคม	 2560	ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
และโรงแรมตรัง	กรุงเทพมหานคร

	 การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นในบริบท	AEC	หัวข้อเรื่อง	“ประชาคมอาเซียนกับการเรียนรู้วิถีชีวิต
ซึ่งกันและกัน”	ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2560	เวลา	09.00-12.00	น.	ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี		จ�านวน	50	คน	และตัวแทนนักเรียน
ที่เป็นสภาเด็กและเยาวชน	เขตเทศบาลท่าโขลง	จ�านวน	22	คน
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4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน
	 คณะรัฐศาสตร	์ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน	โดยมี
หลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

	 •	 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม	รุ่นที	่17	–	21		จ�านวน	5	รุ่น

	 •	 เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง	รุ่นที่	3	–	5		จ�านวน	3	รุ่น

	 •	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ	รุ่นที	่6	–	8		จ�านวน	3	รุ่น

	 •	 กลยุทธ์การจัดท�าและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ	รุ่นที	่1	–	2		จ�านวน	2	รุ่น

	 •	 การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม	 เพื่อรองรับกฏหมายภาษีกรมสรรพสามิต	 ให้แก  ่
	 	 กรมสรรพสามิต	จ�านวน	1	รุ่น

	 •	 การสร้างความสุขในที่ท�างานและความผูกพันของพนักงาน	รุ่นที	่1	–	2		จ�านวน	2	รุ่น

	 •	 การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ	รุ่นที	่1-	2	จ�านวน	2	รุ่น

การสร้างความสุขในทีท�างานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่ 22 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ  รุ่นที่ 10 วันที่ 7-8 มีนาคม 2561

5. หนังสือต�าราและวารสารคณะรัฐศาสตร์
 หนังสือ/ต�าราคณะรัฐศาสตร์

 วารสารรัฐศาสตร์สาร

	 ต�าราเรื่อง	“สหภาพยุโรป”	ของ	รศ.ดร.ขจิต		จิตตเสวี

	 ต�าราเรื่อง	“ทฤษฎีเกมส์หรับทางเลือกสาธารณะ”	ของ	รศ.ดร.อรรถกฤต		ปัจฉิมนันท์

	 ต�าราเรื่อง	“ความสมเหตุสมผลของใคร”	ของ	รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา			

	 ต�าราเรื่อง	“ประวัติศาสตร์การทูตสมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน:	พัฒนาการด้านการทูต”	

	 	 	 					ของ	รศ.ดร.บรรพต		ก�าเนิดศิริ

	 1.	รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน	2560)

	 2.	รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	38	ฉบับที่	2	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2560)

	 3.	รัฐศาสตร์สาร	ปีที	38	ฉบับที่	3	(กันยายน	-ธันวาคม	2560)
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1. website ของคณะรฐัศาสตร ์มธ.
http://www.polsci.tu.ac.th/

6. การสื่อสารองค์กร

 รัฐศาสตร์นิเทศ

	 ปัจจุบัน	คณะรัฐศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง	ๆ	ของคณะ	

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 website	 มีรูปแบบที่เรียบง่าย	 สบายตา	 เน้นให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย	 โดยมีนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล	และหมวดสื่อสารองค์กรเป็นผู้ประสานงานในเรื่องข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่

	 1.	รัฐศาสตร์นิเทศ	ปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	–มิถุนายน	2560)

	 2.	รัฐศาสตร์นิเทศ	ปีที่	3	ฉบับที่	1	(กรกฎาคม	–ธันวาคม	2560)
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 2.1 https://www.facebook.com/pr.polsci.tu/
	 	 เพจหลักที่ใช้ส�าหรับการแจ้งข่าวสาร/ประกาศต่าง	 ๆ	 ของคณะ	 ให้นักศึกษา	 ผู้ปกครองและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ	 เป็นช่องทางสื่อสารที่ได้ผลมากที่สุด	 เพราะสามารถแชร์ข่าวสารได้อย่างทันท่วงท	ี อีกท้ังยังสื่อสาร
โต้ตอบกันได้อย่างสะดวก	และตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด

 2.2 https://www.facebook.com/Polscitu.coffeebreak/
	 	 เพจส�าหรับการน�าเสนอข่าวสารของคณะในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนัก	 เพิ่มสีสัน	 เน้นข่าวสาร
ภายในคณะ	ข่าวสบาย	ๆ	เรื่องราวใกล้ตัวทั้งของบุคลากรและนักศึกษา

2. เพจ Facebook ของคณะรฐัศาสตร์
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 4. Newsletter จดหมายแจ้งขา่วสาร
	 	 หมวดสื่อสารองค์กรได้จัดท�าจดหมายข่าวเพื่อแจ้งข่าวสารภายในคณะ	 ซึ่งในปัจจุบัน	 ได้มีการปรับ 
รูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	โดยสามารถอ่านได้บนอุปกรณ์สื่อสารต่าง	ๆ	

 5. งานออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์
	 	 หมวดสื่อสารองค์กร	สามารถออกแบบและผลิตสื่อ	วางแนวคิด	หรือการออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับ
รวมทัง้การประสานงานกบัผูร้บัจ้างผลิตส่ือมอือาชพีต่าง	ๆ 	ได้แก่	งานท�าป้าย/สือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง	ๆ 	โปสเตอร์		ป้าย
ไวนิล		Roll	up		X-stand		Backdrop		Banner		facebook	cover	ฯลฯ	

	 	 ช่องทางในการเผยแพร่วดีทิศัน์งานกจิกรรม	งานเสวนาต่างๆ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ	สามารถ
รบัชมวดีทิศัน์ย้อนหลงัได้	คณะฯ	ก�าลงัศกึษาและพฒันาช่องทางนี	้เพือ่ให้เป็นช่องทางท่ีมปีระสทิธภิาพ	และมคีวาม
เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น	

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



งานยุทธศาสตร์และการบริหาร
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งานยุทธศาสตรเ์เละการบรหิาร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. ด้านบุคลากร
 1.1 จ�านวนบุคลากร
	 ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ	 จ�านวน	 45	 คน	 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 
จ�านวน	66	คน	รวมทั้งสิ้น	111	คน	ดังนี้

 บุคลากรสายวิชาการ	 เป็นอาจารย์ประจ�าในสาขาการเมืองการปกครอง	จ�านวน	12	คน	สาขาบริหาร 
รัฐกิจ	10	คน	และสาขาการระหว่างประเทศ	จ�านวน	14		คน	อาจารย์ประจ�าตามสัญญาจ้าง	จ�านวน	3	คน		และ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ	จ�านวน	6	คน	ดังนี้

	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร	์จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร	 เพ่ือให้การด�าเนินงานตามภารกิจของ
คณะรัฐศาสตร์	 บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ในปี	 2560	 คณะรัฐศาสตร์	 ได้มีการพัฒนาการ
บริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร	 การเงิน	 งบประมาณ	 อาคารสถานที่	 และการด�าเนินงานตามค�ารับรองปฏิบัติ 
ราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	ดังนี้

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	จ�านวน	26	คน	พนักงานเงินรายได้	จ�านวน	
35	คน	และลูกจ้างประจ�า	จ�านวน	5	คน	รวมทั้งสิ้น	66	คน	ดังนี้

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อาจารย์ประจ�าในสาขา
บริหารรัฐกิจ

พนักงานเงินรายได้

อาจารย์ประจ�าในสาขา
การเมืองการปกครอง

อาจารย์
ชาวต่างประเทศ	

อาจารย์ประจ�าในสาขา
การระหว่างประเทศ

ลูกจ้างประจ�า

อาจารย์ประจ�า
ตามสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

22.22%

53.03%

26.67%

13.33%6.67%

39.39%

31.11%

7.58%
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1.2  วุฒิการศึกษา

1.3  ต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4  การพัฒนาบุคลากร

	 อาจารย์ประจ�าของคณะรฐัศาสตร์	จ�านวน	45	คน	มวีฒุกิารศกึษาในระดบัปริญญาเอก	จ�านวน	37	คน	และ
วฒุปิรญิญาโท	จ�านวน	8	คน	ดงัน้ี

	 อาจารย์ประจ�าของคณะรฐัศาสตร์	จ�านวน	39	คน	รวมอาจารย์ประจ�าตามสญัญาจ้าง	(ไม่รวมอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ)	มตี�าแหน่ง	ทางวิชาการในต�าแหน่งศาสตราจารย์	จ�านวน	8	คน	รองศาสตราจารย์	จ�านวน	9	คน	ผูช่้วย
ศาสตราจารย์	จ�านวน	15	คน	และอาจารย์	จ�านวน		7	คน

	 คณะรฐัศาสตร์ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุในการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรท้ังสายวชิาการ	และ
สายสนบัสนนุวชิาการอย่างต่อเนือ่งตลอดมา	ในปี	2560	คณะรัฐศาสตร์มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพและ	สมรรถนะ	รวมทัง้
ทกัษะทีจ่�าเป็นให้แก่บคุลากร	โดยมโีครงการทีบ่คุลากรเข้าร่วมการประชมุ	สมัมนาและ	อบรม	ได้แก่	โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 จ�านวน	 23	 โครงการ	 โครงการพัฒนาศักยภาพและ	 สมรรถนะในการท�างาน	 
จ�านวน	8	โครงการ	โครงการเพิม่พนูทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	จ�านวน	3	โครงการ	และโครงการเพ่ิมพนูความรู้
เฉพาะทาง	จ�านวน	5	โครงการ	รวมทัง้ส้ิน	39	โครงการ	ดงันี้	

แผนภูมิแสดงสัดส่วนวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจ�า

แผนภูมิแสดงสัดส่วนอาจารย์ประจ�าของคณะรัฐศาสตร์ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
17.78%

82.22%

อาจารย์ ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17.95% 20.51%

38.46% 23.08%
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1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
รายช่ือโครงการพัฒนาบุคลากร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงการที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมและอบรม

โครงการ
เพิ่มพูนทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ
พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

โครงการเพิ่มพูน
ความรู้เฉพาะทาง

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และ	สมรรถนะในการท�างาน

7.69%

58.97%

12.82%

20.51%

อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	หลักสูตร	
TU-EDP	รุ่นที่	4	

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการสร้างหลักสูตรการศึกษา	
Double	Degree	และโครงการแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยเมจิ	และมหาวิทยาลัยอาคิตะ	ประเทศญี่ปุ่น

ประชุมวิชาการนานาชาติ	International	Conference	on	
Thai	Studies	:	Globalized	Thailand?	Connectivity,	
Conflict	and	Conundrums	of	Thai	Studies

เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ	์How	structural	
measures	to	Disaster	Risk	Reduction	in	Earthquake	
and	Building	Collapse

เข้าร่วมบรรยายและประชุมวิชาการโครงการ	Campus	
Asia-EAUI	Summer	School	2017	

เข้าร่วมงานประชุม	ICONPO	VII	IPDN	

งานประชุมวิชาการนานาชาต	ิ“Asia	–	Pacific	Peace	
Research	Association”	

สัมมนาวิชาการ	International	Symposium	on	
Economics	and	Social	Science	-	Summer	Session	
2017

เข้าร่วมประชุม	APPRA	Conference	2017:	Promoting	
Peace	and	Upholding	the	Transcendent	Dignity	of	
the	Human	Person	in	the	Asia-Pacific	Region

วันที่	13	มิถุนายน	-	
29	สิงหาคม	2560

วันที่	26	มิถุนายน	–	
1	กรกฎาคม	2560

วันที่	15-17	กรกฎาคม	2560

วันที่	26	กรกฎาคม	–	
4	สิงหาคม	2560

วันที่	30	กรกฎาคม	–	
5	สิงหาคม	2560

วันที่	21-26	สิงหาคม	2560

วันที่	22-26	สิงหาคม	2560

วันที่	23-25	สิงหาคม	2560

วันที่	23-25	สิงหาคม	2560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเมจ	ิและมหาวิทยาลัย
อาคิตะ	ประเทศญี่ปุ่น

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่น่

Nanyang	Technological	University		
ประเทศสงิคโปร์

ณ	เมอืงบนัดงุ	ประเทศอนิโดนเีซยี

เมอืงปีนงั	ประเทศมาเลเซยี

ประเทศญีปุ่น่

Universiti	Sains	Malaysia
ประเทศมาเลเซยี

ล�าดับที่ โครงการอบรมวันที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ประชุม	“POLITICAL	FEMINISM	IN	ASIA”	

เสนอบทความวิชาการ	International	Conference	on	
The	Future	of	Asian	Democracies	

เรื่อง	“Southeast	Asian	Security:	Stakes,	Shifts,	and	
Smaller-State-Strategies”	

เข้าร่วมประชุม	Current	Japan	Studies	in	Asia

เข้าร่วมประชุม	The	American	Society	for	Public	
Administration	79th	Annual	

เข้าร่วมประชุม	ASEAN-Japan	Partnership	:	
Celebrating	45	Years	of	Dialogue	Relations

เข้าร่วมประชุมในโครงการ	Asian	Youth	Leadership	
Training	Programme

เข้าร่วมประชุม	Kobe	University	UNESCO	Chair	
Gender	and	Vulnerability	in	Disaster	Risk	Reduction	
Support	Kickoff	Symposium

เข้าร่วมประชุม	The	Trump	Administration	and	
Southeast	Asia	:	Strategic	Implication	&	Southeast	
Asian	Responses

เข้ารวมประชุม	Stockholm	Forum	on	Gender	Equality

น�าเสนอรายงานวิชาการเรื่อง	Feminization	of	
Democracy	:	Gender	Leadership	and	Political	
Transition	ในการประชุมเรื่อง	Women's	Leadership	
and	Democratization	in	the	21st	Century	Asia

เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร	คณาจารย์นเิทศสหกจิศกึษา	รุน่ที	่2

เข้าร่วมอบรมเรื่อง	Retention	and	performance	
management

เข้าร่วมงาน	NAFSA	2018	Annual	Conference	&	Expo

วันที่	22-25	กันยายน	2560

วันที่	28	กันยายน	-	
1	ตุลาคม	2560

วันที่	29	กันยายน	2560

วันที่	7-10	มีนาคม	2561

วันที่	7-9	มีนาคม	2561

วันที่	22-24	มีนาคม	2561

วันที่	25-29	มีนาคม	2561

วันที่	5-7	เมษายน	2561

วันที่	12-16	เมษายน	2561

วันที่	14-18	เมษายน	2561	

วันที่	26-29	เมษายน	2561

วันที่	1-4	พฤษภาคม	2561

วันที่	7-9	พฤษภาคม	2561

วันที่	25	พฤษภาคม	–	
3	มิถุนายน	2561

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

กรุงกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล

Institute	of	Sociology	,	Academia	
Sinica	ประเทศไต้หวัน

ประเทศมาเลเซยี

Shizuoka	University	ประเทศญีปุ่น่

ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ประเทศสงิคโปร์

มหาวทิยาลยัเสฉวน	ประเทศจนี

ประเทศญีปุ่น่

มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ประเทศสวเีดน

ประเทศอนิโดนเีซยี

ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี	
มหาวทิลยัราชภฎัร�าไพพรรณี

ประเทศลธิวัเนยี

ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ล�าดับที่ โครงการอบรมวันที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท�างาน

3. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	เทคนิคการบริหารเวลา
เพื่อความส�าเร็จ	รุ่นที่	54

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย	
PHP	เบื้องต้น

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ	รุ่นที่	7

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเตรียมเป็นผู้สร้าง
รายวิชาระบบอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพ	ร่นที่	2

เข้าร่วมอบรม	เรื่องการใช้งานระบบ	TU	QA	Online	
Phase	II

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การวางแผนเชิงกลยุทธ	์รุ่นที่	4

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การเขียน	e-mail	ภาษาอังกฤษ	

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจ�าปี	2561	
คณะรัฐศาสตร์

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อ
ประสิทธิภาพในการท�างาน

เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศไต้หวัน	เพื่อ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	
และวัฒนาธรรมของประเทศไต้หวัน	ในหัวข้อ	นวัตกรรม
การบริหารจัดการเมืองและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

วันที่	19	กรกฎาคม	2560

วันที่	24-27	กรกฎาคม	2560

วันที่	26	กรกฎาคม	2560

วันที่	7-11	สิงหาคม	2560

16	พฤศจิกายน	2560

วันที่	29-30	สิงหาคม	2560

วันที่	11-12	กันยายน	2560

วันที่	29-31	มกราคม	2561

วันที่	วันที่	28	มีนาคม	2561

วันที่	26-27	มีนาคม	2561

วันที่	3-6	พฤษภาคม	2561

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย	์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองพัฒนาคุณภาพ	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สถาบนัเสรมิศกึษาและทรพัยากรมนษุย์	

คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สถาบนัเสรมิศกึษาและทรพัยากรมนษุย์		
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สถาบนัเสรมิศกึษาและทรพัยากรมนษุย์		
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประเทศไต้หวนั

ล�าดับที่

ล�าดับที่

โครงการอบรม

โครงการอบรม

วันที่

วันที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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4. โครงการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง

เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการด�าเนินการเก็บข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้	ตัวชี้วัดที่	5.6	ระดับความส�าเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว	หรือ	Green	University	ระดับหน่วย
งาน

เข้าร่วมอบรม	เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560

เข้าร่วมอบรม	เรื่องความรู้ด้านการเงิน	การบัญชีและ
งบประมาณ

เข้าร่วมอบรม	เรื่องการเขียนหนังสือราชการและธุรการ

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการก�าหนด
เกณฑ์ภาระงาน	ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่	7	กรกฎาคม	2560

วันที่	3	สิงหาคม	2560

วันที่	1	พฤศจิกายน	2560

วันที่	17	พฤศจิกายน	2560

วันที่	2	เมษายน	2561

1

2

3

4

5

กองบริหารศูนย์รังสิต	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

กองคลัง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย	์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย	์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล�าดับที่ โครงการอบรมวันที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. ด้านอาคารสถานที่
	 การพัฒนาด้านอาคารสถานที	่ คณะรัฐศาสตร	์ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยในปี	 2560	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องเรียน	 
ชั้น	4	และโถงทางเดินระหว่างชั้น	1,2,4,5	อาคารคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์
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	 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจริงจากรายได้หน่วยงาน	จ�านวน	68,296,951.63	บาท	สามารถจ�าแนก
การใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้	 โดยยุทธศาสตร์สร้างบัณฑิตที่มุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะมีรายจ่ายจริงสูงสุด
จ�านวน	 37,599,864.45	 บาท	 (ร้อยละ	 55.05)	 รองลงมา	 คือ	 ยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพการบริหารจัดการ 
ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย	จ�านวน	23,871,582.69	บาท	 (ร้อยละ	34.95)	ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการบริการวิชาการ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ	 จ�านวน	 4,697,782.49	 บาท	 (ร้อยละ	 6.88)	 และยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการที่ตอบสนองต่อปัญหา	 และการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก	 จ�านวน	
2,127,600.00	บาท	(ร้อยละ	3.12)	

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 

จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจริงจาก
งบกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา

8.32%

งบประมาณรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน

91.68%

3. ด้านงบประมาณ
	 คณะรฐัศาสตร์บรหิารงานโดยมแีหล่งบประมาณหลักเพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานจ�านวน	3	แหล่งด้วยกนั	
คือ	 งบประมาณแผ่นดิน	 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน	 และงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ 
การพัฒนา	โดยจ�าแนกได้ตามยุทธศาสตร	์แผนงาน	และประเภทงบประมาณ

	 ส�าหรบังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2560	คณะรฐัศาสตร์	ได้มรีายจ่ายจริง	เป็นจ�านวน	74,498,755.14	บาท	 
โดยสามารถจ�าแนกตามแหล่งงบประมาณ	ดังนี้คือ

	 -	 งบประมาณรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน	จ�านวน	68,296,951.63	บาท	 
	 	 คิดเป็นร้อยละ	91.68	ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

	 -	 งบประมาณรายจ่ายจรงิจากงบกองทนุค่าธรรมเนยีมการศกึษาเพ่ือการพัฒนา	จ�านวน	6,201,803.51	บาท	 
	 	 คิดเป็นร้อยละ	8.32	ของรายจ่ายจริงทั้งหมด

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559

จ�าแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมงานวิจัย
และงานวิชาการที่ตอบสนอง
ต่อปัญหา	และการพัฒนา
สังคมไทยและสังคมโลก	

ยุทธศาสตร์สร้างบัณฑิตที่มุ่งสร้าง
ประโยชน์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

6.88%

3.12%

34.95%

55.05%



การด�าเนนิงาน ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการปฏิบัติงานตามค�ารับรองปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

	 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546	หมวด	8	การประเมนิ
ผลการปฏิบัติราชการ	 ก�าหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์
ของภารกจิ	 คณุภาพการให้บรกิาร	 ความพงึพอใจของประชาชนผูรั้บบรกิาร	 ความคุม้ค่าในภารกจิ	 โดยส่วนราชการ 
ทีใ่ห้บรกิารมคีณุภาพเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด	 ซึง่ผลการปฏบิตังิานของคณะรฐัศาสตร์ตามค�ารบัรองการปฏิบตัิ
ราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 โดยรวมมคีะแนนเท่ากบั	 70.75	 คะแนน	 จากคะแนนเตม็	 100	 คะแนน	 
มรีายละเอยีดในแต่ละยทุธศาสตร์	ดงันี้

1.	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1		สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ	GREATS

2.	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2		สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
	 	 ในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

3.	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3		สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4.	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ
	 	 ที่ได้มาตรฐานสากล

เฉลี่ยทุกมิติ

5.	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5		มุ่งสู่ความมั่นคง	และยั่งยืน	ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

6.	 กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

24.00

24.00

12.00

12.00

100.00

8.00

20.00

14.10

11.90

9.02

9.95

70.75

5.78

20.00

คา่น�า้หนกั
(รอ้ยละ)

คะแนน
ถว่งน�า้หนกัมิติ



คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กา้วที่ 70 ก้าวเพื่อความเปน็เลิศ
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ด้านวิชาการ

ด้านการวิจัย

	 ในปีการศึกษา	2561	จะจดักจิกรรมส่งเสรมิสร้างสมัพนัธ์ความร่วมมอืกบัหน่วยงานและสถาบนัอุดมศกึษา
ในต่างประเทศ	เพื่อความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาต	ิดังมีกิจกรรมในระยะเวลาอันใกล้นี้

	 	 •	 วันที	่4	กรกฎาคม	2561	การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและคณาจารย์
	 	 	 จาก	Augsburg	University,	USA

	 	 •	 วันที	่30	กรกฎาคม	–	3	สิงหาคม	2561	เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	

	 	 	 EAUI	Summer	School	2018	ณ	Korea	University	เกาหลีใต้		

	 ภายในปี	 พ.ศ.	 2561	 งานวิเทศสัมพันธ์จะเจรจาท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ	College	of	Political	Science	and	Economics,	Korea	University	อีกด้วย

	 คณะรัฐศาสตร	์ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้น�างานวิจัยที่ผลิตมาต่อยอดเพื่อเขียน
เป็นต�าราทางรัฐศาสตร์	 ซ่ึงการเขียนต�าราจากงานวิจัยนี้จะไม่เหมือนกับต�าราทั่วไปที่เขียนด้วยการเรียบเรียง 
องค์ความรู้จากต�าราต่างประเทศหรือจากประสบการณ์การสอน	แต่เป็นการเขียนต�าราที่ต้องมีพ้ืนฐานการอ้างอิง
กับงานวิจัย	 มีการยกงานวิจัยขึ้นเป็นตัวอย่างประกอบ	 มีการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
มาถ่ายทอดผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในตัวผู้เขียน	 มีการยกสถานการณ์หรือกรณีศึกษา 
ให้ได้เห็นเด่นชัด	รวมทั้งมีการน�าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ	มาสนับสนุน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยท�าให้บทความหรือ
ต�ารามีความสมบูรณ์	มีคุณค่าและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น	ท�าให้ผู้อ่านได้รับบทเรียน	เกิดการเรียนรู	้และน�าผลไปใช้
หรอืต่อยอดได้	ซึง่ปัจจบุนัมงีานเขยีนท่ีด�าเนนิการแล้วเสรจ็	จ�านวน	12	เร่ือง	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	อีกจ�านวน	6	เร่ือง	
และจะรวบรวมเพื่อจัดท�าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ภายในป	ีพ.ศ.	2561

	 เพือ่ความเป็นเลศิในด้านการวิจัย	คณะรฐัศาสตร์มีโครงการด้านการวิจยัทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิงาน	อาทเิช่น

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ต�าราทางรัฐศาสตร์
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แนวคิดเรื่องอ�านาจน�า	(hegemony)

แนวคิดเรื่องเสรีนิยมกับประชาธิปไตย	(liberalism	and	democracy)

The	Dimensionality	of	Politics

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

การกระจายอ�านาจ

ความตาย/สัตตะและการสร้างความสมเหตุสมผลของรัฐ

การสร้างความสมเหตุสมผลสนับสนุน	(justification)	ของเสรีนิยม

การให้ความสมเหตุสมผลสนับสนุน:	ของใคร	โดยใคร	และเพื่อใคร?

การเลือกตั้งกับความรุนแรง:	สาเหตุ	ผลกระทบ	และทางออก

ระบอบประชาธิปไตยและระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย:	การศึกษาระบอบ
การเมืองเชิงเปรียบเทียบ

การแบ่งแยกอ�านาจ

รัฐธรรมนูญนิยม	(Constitutionalism)

ความรู้	และ	อคติ:	ปัจจัยควบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

วัฒนธรรม	กับ	ความเป็นการเมือง

สถาบันการเมือง:	ความหมาย	ความส�าคัญ	และความคาดหวัง

รัฐ	(State	–	building)

ชาติ	(Nation	-	building	)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

16

17

18

ศ.ดร.เกษียร		เตชะพีระ

ศ.ดร.เกษียร		เตชะพีระ

ศ.ดร.ชัยวัฒน์		สถาอานันท์

รศ.ดร.ชลิดาภรณ	์	ส่งสัมพันธ์

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย์

รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา

รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา

รศ.ธเนศ		วงศ์ยานนาวา

ผศ.ดร.	ประจักษ	์	ก้องกีรติ

ผศ.ดร.	ประจักษ	์	ก้องกีรติ

ผศ.ดร.	วรรณภา		ติระสังขะ

ผศ.ดร.	วรรณภา		ติระสังขะ

ผศ.ดร.	อรรถสิทธิ์		พานแก้ว

ผศ.ดร.	อรรถสิทธิ์		พานแก้ว

ผศ.ดร.	เดชา		ตั้งสีฟ้า

ผศ.ดร.ภูร	ิ	ฟูวงศ์เจริญ

อาจารย์	ชญานิษฐ์		พูลยรัตน์

อาจารย์	ชญานิษฐ์		พูลยรัตน์

ล�าดับที่ ช่ืองานวิชาการ ผู้เขียน

	 คณะรัฐศาสตร์ให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 เพื่อให้มีความรู ้
ความสามารถ	และมกีารบรกิารท่ีสะดวก	รวดเรว็	และตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามแนวทางการปฏริปูระบบราชการ	ซึง่การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดงักล่าวจ�าเป็นต้องเร่ิมต้นทีก่ารสงัเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานประจ�าที่ตนเองปฏิบัติอยู ่	 และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อน�าผลที่ได้มาปรับปรุง 
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งก็คือ	“การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	(Routine	to	research:	R2R)”	

2. โครงการ “การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 
 (Routine to Research: R2R)
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	 คณะรัฐศาสตร์	 มีโครงการวิจัยท่ีคณาจารย์และนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	และอยู่ระหว่างด�าเนินการอยู่หลายโครงการ	อาทิเช่น

น้ันเอง	 R2R	 เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการท�างานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 โดยมีหลักที่ส�าคัญ	 อาทิเช่น	 ค�าถามต้องมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 คนท�าวิจัย 
ต้องเป็นคนที่ก�าลังเผชิญปัญหา	 ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและเกิดการบริการท่ีดีข้ึน	 และสามารถ 
น�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง	 ทั้งน้ีโครงการฝึกอบรม	 R2R	 ได้ถูกก�าหนดให้เป็นโครงการหนึ่งด้านการวิจัย	 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร	์5	ปี	 (ปีงบประมาณ	2560-2564)	โดยในปีงบประมาณ	2561	จะด�าเนิน
การจัดฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพิ่มเติมพร้อมจัดสรรให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินการวิจัยในรูปแบบ	
R2R	จ�านวน	6	ทุน

3. โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

การก�ากับดูแลของรัฐ:	กรณีศึกษาด้านกิจการโทรคมนาคม

การจัดเก็บภาษีโดยใช้แรงงาน:	การเกณฑ์ทหาร
ในยุค	Thailand	4.0

ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล:	
กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

การสร้างกลยุทธ์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาค
รัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประสิทธิภาพ

ความขัดแย้งและผลกระทบต่อพลวัตการย้ายถิ่นและ
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย
ประชารัฐ	:	ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา

พัฒนาการวรรณกรรมและงานวิจัยการจัดการความเสี่ยง
ภัยพิบัติในแนวทางที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างของประเทศไทย

ปฏิรูปด้านความมั่นคงและกระบวนการเจรจาสันติภาพ:	บท
เรียนเชิงนโยบายจากนากา	อินเดียและมินดาเนา	ฟิลิปปินส์สู่
สามจังหวัดชายแดนใต้ในไทย

การเมืองไทยหลังการรัฐประหาร	พ.ศ.	2557:	ความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพ	ภาคประชาสังคม	และกลุ่มทุน

ความมั่นคงทางอาหารในประเทศพัฒนาแล้ว:	กรณีศึกษา
การปฏิรูปภาคเกษตรของญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาลอาเบะ

ศ.ดร.อัมพร		ธ�ารงลักษณ์

รศ.ดร.ไตรรัตน์		โภคพลากรณ์

รศ.ดร.โสภารัตน	์จารุสมบัติ

รศ.ดร.อรรถกฤต
ปัจฉิมนันท์

รศ.ดร.ชนินท์ทิรา		ณ	ถลาง	

อาจารย์	ปองขวัญ		สวัสดิภักดิ์

ผศ.ดร.ทวิดา		กมลเวชช

ผศ.ดร.จันจิรา		สมบัติพูนศิริ

ผศ.ดร.ประจักษ์		ก้องกีรติ

รศ.ดร.ศิริพร		วัชชวัลคุ

1
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2

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน
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แนวโน้มการพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูงของภาครัฐ
ในอีก	10	ปี	ข้างหน้า

วิถีอาเซียนและอุปสรรคต่อพัฒนาการของอาเซียน

การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่
ในการเมืองท้องถิ่นไทย

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต

บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องขบวนการ	
"ดีโกรวธ์"	(Degrowth)	ในยุโรป:	ศักยภาพ	ปัญหา	
และบทเรียน	ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา

ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติ
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDG14)

ข้อเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติและรูปแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มส�าหรับ
ประเทศไทย

พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยใน
อาเซียน:	ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย	อินโดนีเชีย	
และฟิลิปปินส์

สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง:	ตัวแสดงภายนอก
ในการปฏิรูปและพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของเมียนมา	(2007-2015)

ความเป็นไปได้และข้อจ�ากัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าใน
อังกฤษ:	กรณีศึกษาพรรคเลเบอร์ภายใต้การน�าของ
เจเรมีคอร์บิน

ผศ.ดร.สุนิสา		ช่อแก้ว

อาจารย์ปองขวัญ	สวัสดิภักดิ์

อาจารย์ชาลินี		สนพลาย

นายเจษฎา		ณ	ระนอง

ดร.ประพิมพ์ฝัน		เชียงกูล

รศ.ดร.โสภารัตน	์	จารุสมบัติ

ผศ.ดร.ทวิดา		กมลเวชช

ผศ.ดร.ประจักษ์		ก้องกีรติ

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ	์	บริพัตร

ดร.ประพิมพ์ฝัน		เชียงกูล
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12

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)

กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ล�าดับที่ ผู้วิจัยช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 คณะรัฐศาสตร์	 ให้ความส�าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
จะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา	 การใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ	 เนื่องจากซึ่งผู้บริหารของคณะจ�าเป็นต้องทราบสารนิเทศต่างๆ	
อาทิเช่น	ทางด้านนักศึกษา	ด้านแผนการเรียน	ด้านบุคลากร	ด้านการเงิน	และด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์	
ครภุณัฑ์	ดังน้ัน	คณะรฐัศาสตร์จงึได้ก�าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์ของคณะรฐัศาสตร์	5	ปี	(ปีงบประมาณ	2560-2564)	
และในช่วงปีงบประมาณ	2562	จะด�าเนินโครงการ	อาทิเช่น
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	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน	คือ	การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และรวดเร็ว	
โดยใช้ระบบสารสนเทศ	(Information	System)	เป็นเครือ่งมือในการแปลงข้อมลู	(Data)	ให้อยูใ่นรูปของสารสนเทศ	
(Information)	 ที่พร้อมใช้งานได้ทันที	 โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 มีความซ�้าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด	
และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล	 ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้อง 
เริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดี	ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น	เมื่อน�าไปด�าเนิน
การพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ	์ทันสมัย	พันธกิจครบถ้วนเข้าถึง	และใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่ทางคณะรัฐศาสตร์	 จะต้องมีการจัดท�าการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
การจัดการข้อมูลของคณะ	 โดยการรวบรวมและจัดท�าเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะให้มีความทันสมัย	
ถกูต้องแม่นย�า	เพือ่ลดการท�างานท่ีซ�า้ซ้อนของบคุลากรภายในองค์กร	และยงัสามารถเรยีกใช้ข้อมูลมาประกอบการ
บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี	้คณะรัฐศาสตร์คาดว่าจะมีระบบฐาน
ข้อมูลและสารสนเทศครอบคลุมการใช้งานภายในปีงบประมาณ	2562

	 ปีงบประมาณ	 2562	 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	 2561	 คณะรัฐศาสตร์ได้ด�าเนินการ 
ทีจ่ะจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่ทดแทนเครือ่งเก่า	ทีมี่สภาพการใช้งานมาเกนิกว่า	7	ปี	ทีไ่ม่สามารถรองรับโปรแกรม	
(Software)	 ใหม่ๆ	 ในปัจจุบันได้	 และยังได้เตรียมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่ม ี
เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับท�างาน	 โดยจากการส�ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นคาดว่าจะต้องจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่
ประมาณจ�านวน	20	เครื่อง

	 นอกจากนี	้จะด�าเนินการปรับปรุงห้องจัดเก็บระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะที่ติดตั้งบริเวณ	ชั้น	2	
ภายในส�านักงานเลขานุการคณะ	 ศูนย์รังสิต	 	 ซึ่งปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม	 มีระบบสายสัญญาณเก่าท่ีไม่ใช้งาน 
อยู่เป็นจ�านวนมาก	รวมทั้งยังขาดอุปกรณ์ส�ารองกระแสไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับซึ่งจะส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้	 ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 สามารถเข้าไปดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	 
ตลอดจนการป้องกันอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่จะเสียหายจากกรณีไฟฟ้าดับ	 ทางคณะจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
ต่อไป

	 คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์คณะรัฐศาสตร์	ท่าพระจันทร	์ซึ่งมีสภาพ
เก่าทรุดโทรมเกินกว่า	 10	 ปี	 เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกของคณะ	 มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 รวมท้ัง 
การใช้ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์เป็นแหล่งเรยีนรู	้ได้ปฏบิติัด้วยตนเองตามศักยภาพของผูเ้รียน	สามารถฝึกพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ	 และส่งเสริมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ 
เอ้ือต่อการเรยีนรู	้คณะรฐัศาสตร์	จงึตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคญัของการใช้เทคโนโลยทีางด้านคอมพิวเตอร์
ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ	 จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อเป็น 
การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 จึงต้องท�าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์อันได้แก่	 
เครือ่งคอมพวิเตอร์	โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์	จอโปรเจคเตอร์	ล�าโพงขยายเสยีง
ไมโครโฟน	 ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนผังการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด	

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์

2. โครงการเสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์

3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะรัฐศาสตร์ 
 ท่าพระจันทร์
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ด้านบริการวิชาการ
	 1.	 จัดโครงการเสวนาเนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ประจ�า 
ปี	2561	จ�านวน	1	หวัข้อ	ในวันที	่14	มถินุายน	2561	เวลา	13.00-16.00	น.	ห้อง	ร.103	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 2.	 โครงการอบรมพฒันาคร	ูเรือ่ง	“ครูกบัการสร้างพลเมอืงประชาธปิไตยส�าหรบัครผููส้อนวชิาสงัคมศกึษา
ระดับมัธยมศึกษา”	 รุ่นที่	 5	 ในเดือน	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดยความ 
ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย	(TCE	Center)	และมูลนิธิฟรีดริค	
เอ	แบร์ท	(FES)	ณ	คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ท่าพระจันทร	์

	 3.	 โครงการจัดเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร	์ครั้งที่	11	หัวข้อ	“Emotions	in	Global	Politics	&	Visual	
Politics”	วันที	่17-19	กันยายน	2561	ณ	คณะรัฐศาสตร	์มธ.	และ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดย	Prof.Dr.Roland	
Blciker,	School	of	social	Sciences	and	International	Politics		Queensland	University	สนับสนุนโดย	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย



ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส�าหรับนักบริหาร (EPA)

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส�าหรับนักบริหาร (MPE)

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR)

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

เปิดรบัสมคัรมกราคม – พฤษภาคม ของทกุปี
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



ติดต่อ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต

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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