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ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยทางดานรัฐศาสตร
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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ความรูความชํานาญทางรัฐศาสตรที่หลากหลาย
รูคิดวิพากษแตกตางอยางสรางสรรค

คานิยม

มุงความเปนเลิศทางวิชาการ
ยอมรับความแตกตางทางความเห็น

เพื่อประโยชนสาธารณะ
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

ในโอกาสวันกอต้ังคณะรัฐศาสตร แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มาบรรจบในปนี้ ผมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอสงความปรารถนาดีมายังผู บริหาร คณาจารย  เจ าหนาท่ี 

ศิษยปจจุบัน และศิษยเกาทุกทานของคณะรัฐศาสตร การเปน

สถาบันการศึกษาน้ัน การกาวหนาในการศึกษาในแขนงวิชา

เปนเรื่องที่สําคัญ คณะรัฐศาสตรมีความจําเปนท่ีจะตองปรับตัว

ใหทันการเปลี่ยนแปลง และใหความรูที่จะนําสังคม สมกับท่ีเปน

สถาบันอุดมศึกษา

แตความคิดที่จะทําเทานั้นไมพอ ตองตั้งใจ และมุงมั่นที่จะทําอยางเสมอตนเสมอปลาย การให

การศึกษา การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการที่คณะรัฐศาสตรไดทํามายอมแสดงใหเห็นถึงงาน

อันเปนที่ประจักษ จึงขอขอบคุณคณาจารย เจาหนาที่ของคณะที่อุทิศตัวและใจทํางานใหหนวยงาน 

สิ่งเหลาน้ีมิไดเกิดไดดวยคนหน่ึงคนใด หรือเพียงกลุมหนึ่งกลุมได บรรพชนของคณะรัฐศาสตรไดรวมกัน

นําสืบมา

ในฐานะที่เปนศิษยเกาของคณะรัฐศาสตร ผมจึงมีความยินดีและภูมิใจในความสําเร็จของคณะ 

และขอใหทานทั้งหลายชวยกันทําเพื่อคณะรัฐศาสตรตอไป

สุดทายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยไดโปรดคุมครองใหคณะผูบริหาร เจาหนาที่ นักศึกษา และศิษยเกา 

ไดสุขภาพดี มีความสุข ความเจริญสืบไป

 (ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)

 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 22 พฤษภาคม 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ

ขอแสดงความยินดีตอคณะรัฐศาสตรเน่ืองในวาระครบรอบการ

สถาปนาคณะ ที่ไดกอต้ังมาครบ 70 ป ซึ่งนับวาเปน 70 ปที่

คณะรัฐศาสตรไดทําหนาท่ีในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง

ยาวนาน โดยเห็นไดจากการจัดการเรียนการสอนของคณะใน

ทุกสาขาวิชาและในทุกหลักสูตร ที่มีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

ความรูคูคุณธรรมและมีพื้นฐาน อยูบนอุดมการณของมหาวิทยาลัย 

ที่เนนการสรางสังคมท่ีเปนธรรม โดยเนนประชาชนเปนที่ตั้ง

นอกจากนี้แลว การดําเนินงานของคณะที่สะทอนใหเห็นวิสัยทัศนของผู บริหารและการรวมแรง 

รวมใจของคณาจารยและเจาหนาท่ีในการดําเนินงานเพื่อเดินไปสู ความเปนเลิศทางวิชาการในระดับ

ประเทศ และระดับนานาชาติดังจะเห็นไดจากการสงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการของคณาจารย

และนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยคงไวซึ่งความ

มีอิสระทางวิชาการและความคิดของปจเจกชน รวมถึงความพยายามในการสรางและพัฒนาบุคลากร

ของคณะใหมีประสิทธิภาพรับกับความทาทายและการเปล่ียนแปลงในบริบทแวดลอมของสังคมไทย 

ที่สําคัญในภาวะวิกฤติทางการเมืองท่ีประเทศไดประสบอยูในขณะนี้สังคมและประชาชนคนไทย 

ยอมมีความคาดหวังท่ีมีตอคณะรัฐศาสตรในฐานะสถาบันท่ีสอนดานรัฐศาสตรระดับช้ันนําของประเทศ 

ที่จะแสดง บทบาทการเปนผูชี้นํา ใหคําตอบ และใหทางออกตอสังคม เพื่อสังคมไทยท่ีรอการเยียวยา

ไดมีทางออกที่ดํารงไว ซึ่งความเปนประชาธิปไตย เปนธรรม และเทาเทียมกันของคนในสังคม 

ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตรขอยินดีและขอสงความปรารถนาดีมายัง คณะผูบริหาร 

คณาจารยเจาหนาที่ ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ที่มีสวนในการสรางช่ือเสียงและความสําเร็จ ใหแกคณะ 

และหวังเปนอยางยิ่งวาคณะรัฐศาตรจะเปนพลังสําคัญในการสรางองคความรูและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

สูสังคมเพ่ือรับใช ประเทศชาติทั้งในภาครัฐและเอกชนสืบตอไป

 (รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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ถ้อยแถลงจากคณบดีสู่ประชาคม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

ปพุทธศักราช 2562 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดกาวเดินนําความรู ทางรัฐศาสตรสู สังคมประเทศชาติ มาเปน

ระยะเวลาครบ 70 ป นับเปนระยะเวลาที่ยาวนานตอเน่ืองมา

จนกลาวไดวา คณะเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนสถาบัน

ที่ปรากฏเดนชัด ดวยคณะไดทําหนาที่ในฐานะของการเปนแหลง

ความรูและศูนยกลางงานวิจัยอยางไมเคยบกพรอง เปนสถาบัน

การศึกษาทางรัฐศาสตรที่ผลิตผู สําเร็จการศึกษารุ นแลวรุ นเลา 

เพื่อไปเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประโยขนตอสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติเสมอมา 

และหากพิจารณาคณะในฐานะผูที่ตองรับผิดชอบตอสังคม คณะไมเคยหยุดที่จะศึกษาทําความเขาใจ 

พัฒนาความรู และนําเอาส่ิงที่รูนั้นไปชวยพัฒนาสังคมสวนรวม

และหากพิจารณาคณะในฐานะประชาคมหน่ึง … “ประชาคมสิงหแดง” มีความผูกพันที่เหนียวแนน 

ทั้งสมาคมศิษยเกา คณาจารยและบุคลากรที่เกษียณไประยะหนึ่ง ก็ยังคงกลับมารวมงานและกิจกรรมตางๆ 

ของคณะ ใหรู สึกไดถึงความรักความอบอุนเสมอมา ทั้งผู สําเร็จการศึกษาที่กาวหนาในหนาที่การงาน 

และนักศึกษาปจจุบันท่ีสรางความทรงจําของคณะไวสงทอดตอรุ นแลวรุ นเลา เปนเครื่องยืนยันความ

ภาคภูมิใจของคณะท่ีไมเคยเสื่อมถอยลง รวมท้ังบุคลากรปจจุบันผูปฏิบัติงานใหคณะยังสามารถดําเนินงาน 

เผชิญหนาสถานการณตางๆ ของแวดวงการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและปนปวนไดอยางสวยงาม ... และ

คณะรัฐศาสตร ดํารงความสงางามท้ังหมดน้ี เพื่อเปนสวนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร ไดอยาง

เต็มภาคภูมิ

กาวตอจากนี้ไปของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ มุงม่ันในการรักษาความเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนํา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการนําคณะไปสูศาสตรแหงรัฐยุคใหม สรางนวัตกรรม

การพัฒนาในแบบรัฐศาสตรออกสูสังคม และดํารงไวซึ่งความแข็งแกรงของประชาคมเพื่อรวมกันสราง

ความดีงามใหกับประเทศชาติ เชนที่ผานมา และตลอดไป

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช)

 คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 14 มิถุนายน 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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สารจากนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

ในนามของศิษยเกาและนายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขอแสดงความช่ืนชมและยินดี

อยางย่ิงท่ีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะการมีคณาจารยรวมกิจกรรม

ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรในระดับสูงของประเทศ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนอันเปนที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป ซึ่งเปน

ความภาคภูมิใจของผูที่เปนศิษยเกาคณะรัฐศาสตร และจะเปน

พลังผลักดันการสรางความเปร่ืองปราชญในสรรพวิชา

เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 70 ป 

ดิฉันในนามนายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรใหผู บริหาร 

คณาจารย และเจาหนาที่ ทุกทานประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เพื่อเปน

กําลังสําคัญในการสรางสรรคงานวิชาการ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกสังคมไทย มีความเจริญ

กาวหนาตอไป เพื่อความกาวหนาของประชาชาติไทย

 (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ)

 สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก 3

สารนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 5

สารคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 6

สารนายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 7

โครงสรางการบริหารงานคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 9

กรรมการประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 10

ผูบริหารคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 12

หัวหนาสาขาและผูอํานวยการโครงการตางๆ 13

บุคลากรคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 14

Hall of Fame ประกาศเกียรติคุณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17

ประวัติคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 21

แผนปฏิบัติราชการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 26

งานวิชาการเเละความรวมมือระหวางประเทศ 27

งานวิจัยเเละเทคโนโลยี 49

งานบริการวิชาการเเละส่ือสารองคกร 71

งานยุทธศาสตรและการบริหาร 79

ติดตอคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 94

สารบัญ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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โครงสร้างการบริหารงาน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณบดี
คณะรัฐศาสตร

รองคณบดี
ฝาย

การนักศึกษา

ผูอํานวยการ
โครงการ

บริการสังคม

รองคณบดี
ฝาย

วิชาการ

รองคณบดี
ฝาย
บริหาร

คณะกรรมการประจําคณะ

ผูชวยคณบดี
ฝาย

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผูชวยคณบดี
ฝาย

กิจการพิเศษ

ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัย

ดิเรก ชัยนาม

• หัวหนาสาขา
การเมืองการปกครอง

• หัวหนาสาขา
การระหวางประเทศ

• หัวหนาสาขาบริหารรัฐกิจ

ผูชวยคณบดี
ฝาย

วิเทศสัมพันธ

งานยุทธศาสตรและ
การบริหาร

งานบริการวิชาการและ
สื่อสารองคกร

งานวิชาการและ
ความรวมมือระหวางประเทศ

งานวิจัยและเทคโนโลยี

เลขานุการ
คณะรัฐศาสตร

• ผอ.โครงการ
หลักสูตรนานาชาติ

• ผอ.โครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชา
บริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะ
สําหรับนักบริหาร 
(EPA)

• ผอ.โครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
สําหรับนักบริหาร
(MPE)

• ผอ.โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน

• หมวดบริหารและธุรการ
• หมวดนโยบายและแผน
• หมวดการเงิน บัญชี 
และพัสดุ

• หมวดบริการวิชาการ
• หมวดสื่อสารองคกร

• หมวดบริการการศึกษา
• หมวดกิจกรรมนักศึกษา
• หมวดวิเทศสัมพันธ
• หมวดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

• หมวดวิจัย
• หมวดเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 1. คณบดีคณะรัฐศาสตร ประธานกรรมการ

 2. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 3. ศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 4. นายเชาวนะ ไตรมาศ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 5. นายณรงคชัย ศิริรัตนมานะวงศ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 6. นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 7. นายอรรถสิทธิ์ ฉายอรุณ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 8. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 9. รองศาสตราจารย ดร.โคริน เฟองเกษม กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 10. นายองอาจ เดชอิทธิรัตน กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิ

 11. รองศาสตราจารย เฉลิมวัฒน ตันตสวัสดิ์ กรรมการ

  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 12. รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ประเสริฐสุข กรรมการ

  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 13. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

  คณะรัฐศาสตร

 14. รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม กรรมการ

  คณะรัฐศาสตร

 15. หัวหนาสาขาบริหารรัฐกิจ กรรมการ

  คณะรัฐศาสตร

 16. เลขานุการคณะรัฐศาสตร เลขานุการ

 17. นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย ผูชวยเลขานุการ

  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 18. นางอารยา แสงทอง ผูชวยเลขานุการ

  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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ผู้บริหาร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 1. ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร

 2. ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ รองคณบดีฝายบริหาร

 3. ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร รองคณบดีฝายวิชาการ

 4. ผศ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

 5. ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

 6. อ.ชาลินี สนพลาย ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา

 7. Dr.Takashi Tsukamoto ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

 8. นายเจษฎา ณ ระนอง รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะรัฐศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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หัวหน้าสาขาและผู้อํานวยการโครงการต่างๆ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ หัวหนาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  ผูอํานวยการศูนยวิจัยดิเรก ชัยนาม

 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร หัวหนาสาขาวิชาการระหวางประเทศ

 รศ.ดร.ไตรรัตน โภคพลากรณ หัวหนาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

 

 รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต ผูอํานวยการโครงการ EPA

 รศ.ธเนศ วงศยานนาวา ผูอํานวยการโครงการ MPE

 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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บุคลากร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งานยุทธศาสตรและการบริหาร

นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย

หัวหนางาน

นางอารยา แสงทอง

นางหทัยชนก พงษเถื่อน

นางสาวจุฑาทิพย จาตุรนตกุล

นางสาวพรชนิตว ทองแจม

นางสาวสายฝน อําพันศรี

นางสาวกรวรรณ สวัสดี

นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร

นายภาคภูมิ ราชแสง

นางสาวดารารัตน เรือนเรือง

นางสาวศศิภา ศรีแตรวงษ

นางสาวนิฐิชา ทองขํา

นางรัชนี นอยเปย

นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน

นางสุวรรณา จงขะวะดี

นางสาวขนิษฐา เมืองครอง

นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร

นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท

พนักงานสถานท่ี

นางยุพาพรรณ เผาพันธุ

นายนิกร จูงใจ

นายฐาประนิต นอยดี

นางสาวจันทรา พงษศาสตร

นางสาวสุปราณี สังขกลัด

นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี

พนักงานขับรถยนต

นายเสนอ บัวสําโรง

นายธานินทร อุบลนุช

พนักงานบริการ

นางเตือนใจ กองขุนจันทร

นางสาวกาญจนา นอยเปย

นางกาญจนา วินัยกุล

นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561



15

งานวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ

นางเนตรชนก ดีทน

หัวหนางาน

นางรัชตพร ตุนไธสง

นางอุทัย กลํ่าชาง

นางศิริทัศน ตุมธรรมรงค

นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย

นางสาววชิรญาณ อยูเปรม

นายณัฐภูมิ คลายคลึง

นางสาวสุพร มุขพิมพพันธ

นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช

นางสาวลักขณา กมลธรรม

โครงการ EPA

นางสาวธนชล อุดมลาภ

นางสาวบุษกร พิมพา

โครงการ MPE

นางสาวฉัตรสุวรรณ สังขเงิน

นางสาวนงพงา สุยะ

โครงการ MIR

นางสาวกาญจนา ขําหุน

โครงการ BMIR

นางสาวพรอมภัทร สาโรช

นางสาวนิตยา คุรุวาณิชย

นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ

นางสาวบุณยรัตน มาสิลีรังสี

นางสาวอารยา พิทยจํารัส

บุคลากร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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งานบริการวิชาการและสื่อสารองคกร

นายเจษฎา ณ ระนอง

ทําหนาที่แทนในตําแหนงหัวหนางาน

นางสุนันทา จีนแจง

นายพรพิบูล รักธรรม

นายชานนท จันทรหอมกุล

นายชัยธวัช สีผองใส

นางสาวธัญญาวัลย ธีรวรทรัพย

งานวิจัยและเทคโนโลยี

นายเจษฎา ณ ระนอง

หัวหนางาน

นางสาวนฤมล นิ่มนวล

นางสาวพิมพชนก ศรีรัง

นายกิตติพจน แซเตีย

นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร

นางสาวจุฑาภรณ ราไม

นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง

บุคลากร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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HALL OF FAME
ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2561

1. คณาจารยของคณะที่มีชื่อติด 100 อันดับแรกของโลกดานการตีพิมพผลงานวิชาการหัวขอ 

“การเมืองไทย” บนฐานขอมูล Scopus ตามผลการวิเคราะหของ SciVal ระหวาง 2015–2018

1.1 ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

1.2 รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

1.3 ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ

1.4 ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ

1.5 อ.ดร.ประพิมพฝน เชียงกูล

2. อ.ดร.ประพิมพฝน เชียงกูล ไดรับรางวัล “วิทยานิพนธระดับดีมาก” จากสภาวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2562 จากวิทยานิพนธหัวขอ “Hegemony and Counter-Hegemony 

in the Agri-Food System in Thailand (1990–2014)”

3. ผศ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์ 

เพื่อประชาธิปไตย

4. ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงรองประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) คนที่หนึ่ง

5. นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย หัวหนางานยุทธศาสตรและการบริหาร ไดรับการยกยองใหเปน 

“บุคลากรแบบอยางที่ดี” ประจําป 2561

บุคลากรดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ ประจําปี 2561

1. นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2. นางกาญจนา วินัยกุล ประเภท ลูกจางประจํา

3. นางสาวฉัตรสุวรรณ สังขเงิน ประเภท พนักงานเงินรายได

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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รายนามผู้ที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2561

ด้านการปกครอง

1. นายพิบูลย หัตถกิจโกศล ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2. นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

3. นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

4. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผูวาราชการจังหวัดระยอง

ด้านการต่างประเทศ

1. นายดุสิต เมนะพันธุ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต

2. นางอรุณรุง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ด้านการบริหารภาครัฐ

1. นายอนุกูล เจิมมงคล รองผูอํานวยการ สํานักขาวกรองแหงชาติ

ดานการบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

1. นายลือชัย จิรวินิจนันท ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการสินเชื่อ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห

2. นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย รองผูวาการ (บริหาร) การประปานครหลวง

ด้านการบริหารภาคเอกชน

1. นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน  ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (1993) จํากัด

2. นายเฑวิณฑร สมงาม ผูอํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง 

บมจ.ปูนซีเมนตไทย

3. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

ดูแลรับผิดชอบการขยายธุรกิจของบริษัทในเครือเซ็นทรัล

4. นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ.ซีพี ออลล

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รายนามผู้ที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2561

ด้านบริหารวิชาการสถานศึกษา

1. ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้านกิจการพิเศษ

1. คุณชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ด้านศิลปวัฒนธรรม

1. นายอัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

1. นายกิตติชาติ แสงมณี ประธานบริษัทและเจาของกิจการ Mariage Frères 

(กิจการชาอันดับหนึ่งของโลก)

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ผู้ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

1. นายดุสิต เมนะพันธุ เอกอัคราชฑูต ณ คูเวตซิตี้ รัฐคูเวต

2. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ปรึกษา ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ

3. นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

ดูแลรับผิดชอบการขยายธุรกิจของบริษัทในเครือเซ็นทรัล

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประวัติคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อหนวยงาน : คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่ตั้ง : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

  เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง

  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

  เลขท่ี 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหน่ึง

  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ประวัติความเปนมาอาจกลาวไดวา การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร” นับเปน

สิ่งตองหามในชวงกอนป พ.ศ. 2475 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร

ในชวงสมัยนั้น ไมวาจะมีการเรียนหรือสอนกันในแบบใดก็ยอมมี “เน้ือหาของวิชา” ที่ขัดแยง

และเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยตรง ตัวอยางเชน 

วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาพรรคการเมืองการเลือกตั้ง วิชาแนวคิดและทฤษฎี

ประชาธิปไตย การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส วิชาเศรษฐศาสตรการเมือง วิชาเศรษฐศาสตร

การคลัง วิชาการเทศบาล เปนตน ลวนมีเน้ือหาที่ไมสอดรับกับนโยบายการปกครองประเทศ

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งส้ิน การเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 

และเหตุการณสืบเนื่องอันสงผลใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

ขึ้นในป พ.ศ. 2477 นับเปนจุดเริ่มตนอยางเปนรูปธรรมของการจัดการเรียนการสอนวิชา

รัฐศาสตรในประเทศไทย กลาวคือในสมัยแรกเริ่มน้ัน การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร

ไดแทรกปะปนอยูกับเนื้อหาของหลักสูตรวิชา “ธรรมศาสตรบัณฑิต” (ธ.บ.) ในระดับช้ัน

ปริญญาตรีในขณะท่ีในระดับช้ันปริญญาโทและระดับช้ันปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมืองไดแยกหลักสูตรออกเปน 3 ทางอยางชัดเจน ไดแก รัฐศาสตร 

นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร

ประวัติคณะรัฐ
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ตอมาในชวงป พ.ศ. 2491–2492 ภายหลังจากเกิดความผันผวนทางการเมือง

อยางรุนแรงภายหลังการรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เปนตนมา รวมท้ัง

การที่สภาพแวดล อมทางการเมืองระหว างประเทศได  เปลี่ยนแปลงไปเช น เกิดมี

ประเทศมหาอํานาจใหมคือประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมีบทบาทนําแทนประเทศอังกฤษ ฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งท่ีเกิดข้ึนจากภายในและภายนอกประเทศเชนน้ี กลาวไดวามีผลกระทบ

โดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานของกระทรวงมหาดไทยและขาราชการประจําสายหนึ่ง 

ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกันวาการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตหรือ

หลักสูตร ธ.บ. นั้นมีความ “ไมเพียงพอ” ที่จะผลิตบัณฑิตไดตรงกับหนาที่การงานของ

กระทรวงตางๆ อีกทั้งธรรมศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา นักศึกษา

ที่สําเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกตางกันมาก นักศึกษาจํานวนหนึ่งมีความต้ังใจท่ีจะ

มีบทบาททางสังคมและการเมืองแทนที่จะมุงประกอบอาชีพขาราชการเพียงอยางเดียว 

รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเองไมไดมีการ

ฝกฝนและอบรมอยางเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภทเชน

อาชีพทนายความเปนตน

แนวความคิดดังกลาวขางตน ประกอบกับการที่มีสภาวะแวดลอมทางการเมือง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปไดผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรขึ้น

ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกอนป พ.ศ. 2491 (รวมทั้งมีการรื้อฟนเนติบัณฑิตยสภาขึ้น

ทําหนาที่เปนองคกรฝกฝน วิชาชีพในอีกวาระหนึ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2491) ในขณะที่

ทางดานฝายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเองก็คงจะตระหนักถึง

การเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาววาเปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเล่ียงได กรรมการ 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในสมัยน้ัน ซึ่งมี พลเอกมังกร พรหมโยธี 

เปนนายกคณะกรรมการ ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค เปนกรรมการ ศาสตราจารย

ดิเรก ชัยนาม เปนกรรมการ และศาสตราจารยวิจิตร ลุลิตานนท ดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

เปนตน จึงไดลงมติใหตรา “ขอบังคับเพิ่มเติมวาดวยการแบงแยกการศึกษาเปน 4 คณะ 

และกําหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล พ.ศ. 2492” ขึ้น ขอบังคับดังกลาวมีผลโดยตรง

ตอระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง กลาวคือ ไดมีการ

จัดต้ังคณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี ขึ้นพรอมกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (แมนวาทางคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จะมีประวัติความเปนมาท่ีแตกตางออกไปอยูบางก็ตาม)

กลาวเฉพาะคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่งแมนวา

จะมีการกอต้ังข้ึนภายหลังคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หน่ึงปก็ตาม แตใน

ทางปฏิบัติแลวคณะรัฐศาสตร แหงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง สามารถ

ดําเนินการรางหลักสูตร จัดต้ังคณะผูบริหาร รับสมัครนักศึกษา และการจัดการเรียน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การสอนไดอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีดวยความสามารถของคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรคนแรก (ชื่อมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงไปในป พ.ศ. 2495 หรือ 3 ปภายหลัง

จากการกอตั้งคณะรัฐศาสตรเปนที่เรียบรอยแลว) คือ ศาสตราจารย ดิเรก ชัยนาม และ

กรรมการรางหลักสูตรคนอ่ืนๆ ศาสตราจารยเสริม วินิจฉัยกุล ศาสตราจารย ทวี แรงขํา 

พระองคเจาเปรมบุรฉัตร หมอมเจาลักษณเลิศ ชยางกูร ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ 

และดร.ยวด เลิศฤทธ์ิ โดยในสมัยแรกเริ่มของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น 

คณบดีและคณะกรรมการรางหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนจํานวนหลายประเทศ รวมท้ังไดรับความ

ชวยเหลือในทางวิชาการจากผูเช่ียวชาญของมูลนิธิ Fulbright ซึ่งเดินทางเขามาประเทศไทย

ในชวงสมัยนั้นดวย ในสวนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร นับไดวามีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมัย 

ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2496 ไดมีการเปดแผนกประจํากินนอนข้ึน ซึ่งนักศึกษาของ

คณะรัฐศาสตรที่อยูประจําจะไดรับการศึกษา ทั้งทางวิชาการ และมีการอบรมระเบียบวินัย

เปนอยางดี ตอมาในป พ.ศ. 2498 เม่ือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับความชวยเหลือ

ในทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการเปดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร

ในระดับชั้นปริญญาโท โดยทําการเรียนการสอนท้ังในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

เปนตน

ในป พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร ไดมีมติใหจัดตั้งแผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรี

ขึ้นเปนครั้งแรก (หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาเปนเวลาชานาน) 

รวมทั้งไดมีการจัดต้ังแผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตรศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี

เพ่ิมเติมข้ึนอีกสองแผนกในชวงตนทศวรรษที่ 2510 สรุปไดวา เม่ือถึงชวงตนทศวรรษ

ที่ 2520 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนท้ังในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นรวม 4 แผนก ไดแก การปกครอง บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ (หรือแผนกการทูตเดิม) และปรัชญาการเมืองกอนที่จะยุบรวมลง

เหลือเพียง 3 แผนก ไดแก การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ในสมัยปจจุบัน

นอกจากน้ี นับต้ังแตทศวรรษที่ 2530 เปนตนมา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรยังไดตระหนักถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการเมือง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศวาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยางมากใน

อีกวาระหนึ่งโดยเรียกกันอยางกวางขวางวาเปนยุคสมัย “โลกาภิวัตน” คณะรัฐศาสตร

จึงไดมีการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโทข้ึนรวม 3 แผนก 

ไดแก หลักสูตรปริญญาโทสําหรับผูบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) ซึ่งดําเนินการเรียน

การสอนที่กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง สําหรับผูบริหาร (MPE) 

ซึ่งดําเนินการเรียนการสอนที่จังหวัดลําปาง (ปจจุบันจัดการเรียนการสอนที่คณะรัฐศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาความสัมพันธระหวาง

ประเทศ (MIR) ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตร ดําเนินการเรียน

การสอนที่กรุงเทพมหานคร

ในดานการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

รัฐศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน ป พ.ศ. 2556 และปริญญาโท 

ปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ สาขาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ (MIR) และไดปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2555 โครงการปริญญาโทสาขา

บริหารรัฐกิจสําหรับนักบริหาร เปนหลักสูตรโครงการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับ

นักบริหาร โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการปกครองสําหรับนักบริหาร ในป พ.ศ. 2546 

และหลักสูตรน้ีไดปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในป พ.ศ. 2552 เปนโครงการปริญญาโทสาขา

วิชาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให

สามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได คณะรัฐศาสตรไดตระหนักถึงการเผยแพร

ความรูในสาขาวิชาใหมๆ และการจัดหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก เพื่อใหคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในระดับสากล 

ดังนั้นในป พ.ศ. 2548 คณะรัฐศาสตรจึงไดจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ 

และปรับปรุงหลักสูตรอีกในป พ.ศ. 2555 และไดขยายขีดความสามารถการศึกษาในระดับ

นานาชาติ กลาวคือ Waseda University ประเทศญีปุน ไดจัดทําโครงการ Campus 

Asia-EAUI (The “East Asian University Institute for Asian Regional Integration”) 

ซึ่งเปนความรวมมือของหามหาวิทยาลัย อันประกอบดวย Korea University (เกาหลีใต) 

Nanyang Technological University (สิงคโปร) Peking University (จีน) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (ไทย) และ Waseda University (ญี่ปุน) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือการ

จัดตั้งสถาบันที่เปนการบูรณาการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรระดับ

ภูมิภาคของเอเชียภายในป พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ

ในระดับสูง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในชวงหาปแรก 

โครงการฯ ไดรับทุนสนับสนุนจาก MEXT ประเทศญ่ีปุน โดยไดมีการดําเนินการไปแลว

ในสวนของการแลกเปล่ียนนักศึกษา การจัดทําโครงการ Winter/Summer School และ

การทําวิจัยรวมกัน รวมท้ังอยูระหวางการหารือเพ่ือจัดทํา Joint Degree Certificate/

Program ดวย สําหรับปการศึกษา 2552 คณะรัฐศาสตรไดสรางประวัติศาสตรหนาใหม

ที่สําคัญตามนโยบายอีกประการหนึ่งท่ีจะใหเกิดการขับเคลื่อนคณะรัฐศาสตรไปเปนสถาบัน

ที่เปนเลิศทางวิชาการที่จะมุ งสูความเปนสากลไดอีกชองทางหน่ึงโดยการเปดหลักสูตร

ระดับควบปริญญาตรีและปริญญาโท ใชเวลาศึกษา 5 ป คือหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

(BMIR) โดยเร่ิมการเรียนการสอนต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนมา 
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ในสวนของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไดดําเนินการทําสัญญา และขยายสัญญากับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศดานความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ การดําเนินการที่จะ

ใหมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารยกับมหาวิทยาลัยที่เปนคู สัญญา

ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 

เยอรมันรวมทั้งญี่ปุนและจีน รวมถึงการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุม

อาเซียนเพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกับประเทศเพ่ือนบาน

ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตรไดทําความรวมมือกับคณะสถาปตยกรรม-

ศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการสรางหลักสูตรท่ีมีความเปน

สหสาขา (Hybrid) ทําใหเกิดการเรียนแบบขามสาขาวิชา (Cross-Disciplinary) โดยเปน

ขอตกลงที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาของทั้ง 2 คณะไดมีโอกาสเรียนวิชาโทของกันและกัน 

ซึ่งจะทําใหใหนักศึกษาของคณะรัฐศาสตรมีความรูดานการผังเมือง อันเปนความจําเปน

ตอการเปนนักบริหารเมืองในอนาคตท่ีความรูพื้นฐานของการวางผังเมือง และนักศึกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ก็จะมีความรูในทางการเมืองการบริหารและ

การปกครองท่ีจะทําใหการวางแผนการพัฒนาเมืองนั้นเปนที่ยอมรับจากประชาชนและ

ประชาสังคม เพราะความเขาใจในโครงสรางการปกครองและความสัมพันธระหวางรัฐ

และชุมชนและการรูถึงวิธีการบริหารความตองการทางนโยบายของประชาชนคือฐานของ

ความสําเร็จในการพัฒนาเมืองและชุมชนตอไป
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แผนปฏิบัติราชการคณะรัฐศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

1. สรางบัณฑิตท่ีมุงสรางประโยชน

สาธารณะ

• สรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการ

วิเคราะหและปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสังคม

ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

2. สงเสริมงานวิจัยและงานวิชาการ

ที่ตอบสนองตอปญหาและการพัฒนา

สังคมไทยและสังคมโลก

• ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ

และนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

• พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

ใหมีประสิทธิภาพ

3. ใหบริการวิชาการโดยนําความรู

ความเชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตร

ไปใชในการพัฒนาคุณชีวิตและ

การเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน

• สังคมไดรับความรูและขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนสอดคลองกับความตองการ

4 ปลูกฝงและสงเสริมประชาธิปไตย

คุณธรรม จริยธรรม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใหแกประชาชน

• บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเร่ือง

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมรวมกับ

ภาคประชาชน

5 บริหารจัดการคณะอยางมีประสิทธิภาพ

และมุงเนนธรรมาภิบาลควบคูกับงาน

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

• คณะรัฐศาสตรมีการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพและโปรงใส

วิสัยทัศน : ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยทางดานรัฐศาสตรในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

พันธกิจ : 1) ผลิตบัณฑิตที่รูคิด รูทัน มุงสูประโยชนสาธารณะ

  2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางรัฐศาสตรในระดับนานาชาติ

  3) นําความรูดานวิชาการไปเผยแพรแกสังคม

คานิยมองคกร : มุงความเปนเลิศทางวิชาการ ยอมรับความแตกตางทางความเห็นเพื่อประโยชนสาธารณะ



งานวิชาการ
และความรวมมือระหวางประเทศ
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งานวิชาการ
และความรวมมือระหวางประเทศ

ด้านวิชาการ

1. หลักสูตร

ปการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ รวม ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร 

และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการเมืองและการระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) ระดับปริญญาโท 

คือ 1) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและ

กิจการสาธารณะสําหรับนักบริหาร (EPA) 3) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

สําหรับนักบริหาร (MPE) 4) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ ภาค

ภาษาอังกฤษ (MIR) 5) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหวางประเทศ ภาค

ภาษาอังกฤษ (BMIR) ระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยแตละหลักสูตรจะมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด และ การจบการศึกษา ปการศึกษา 2561

คณะรัฐศาสตรมีนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกช้ันป รวมจํานวนท้ังส้ิน 1,734 คน เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 1,314 คน คิดเปนรอยละ 75.77 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 417 คน 

คิดเปนรอยละ 24.05 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.18 ของจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด โดยจําแนกเปนรายหลักสูตรไดดังนี้

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2561

ปริญญาตรี (ภาษาไทย), 1,028 คน, 61.95%
ปริญญาตรี (BMIR), 286 คน, 14.51%
ปริญญาโท (ภาคปกติ), 112 คน, 6.66%
ปริญญาโท (EPA), 142 คน, 8.44%
ปริญญาโท (MPE), 105 คน, 4.16%
ปริญญาโท (MIR), 46 คน, 3.27%
ปริญญาโท (BMIR), 12 คน, 0.71%
ปริญญาเอก, 3 คน, 0.30%

ในปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 458 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 75.76 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 110 คน คิดเปน

รอยละ 24.02 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.22 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด โดยจําแนกเปนรายหลักสูตรไดดังนี้

แผนภูมิแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ปริญญาตรี (ภาษาไทย), 279 คน, 54.04%
ปริญญาตรี (BMIR), 68 คน, 17.87%
ปริญญาโท (EPA), 53 คน, 11.91%
ปริญญาโท (ภาคปกติ), 27 คน, 6.38%
ปริญญาโท (MPE), 22 คน, 6.38%
ปริญญาโท (MIR), 6 คน, 2.55%
ปริญญาโท (BMIR), 2 คน, 0.21%
ปริญญาเอก, 1 คน, 0.64%

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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การจัดการเรียนการสอน มีจํานวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 ในระดับตางๆ 

ดังนี้

ระดับการศึกษา ภาค 1/2561 ภาค 2/2561 ภาคฤดูรอน หมายเหตุ

ปริญญาตรี (ภาษาไทย) 51 วิชา 50 วิชา 3 วิชา

ปริญญาตรี (BMIR) 26 วิชา 29 วิชา 4 วิชา

ปริญญาโท (ภาคปกติ) 9 วิชา 11 วิชา – วิชา ไมนับวิชา TU005, 006

ปริญญาโท (EPA) 6 วิชา 8 วิชา – วิชา ไมนับวิชา TU005, 006

ปริญญาโท (MPE) 7 วิชา 3 วิชา – วิชา ไมนับวิชา 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 112 วิชา 116 วิชา 12 วิชา

3. การฝึกภาคปฏิบัติ

ระดับปริญญาตรี

ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร ระดับปริญญาตรี ไดจัดใหนักศึกษาฝกงาน

ภาคปฏิบัติ ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย) สามสาขาวิชา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขา

บริหารรัฐกิจ สาขาการระหวางประเทศ รวม 232 คน และปริญญาตรีสาขาการเมืองและการระหวาง

ประทศ (BMIR) จํานวน 62 คน โดยเปนการฝกงานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศ ดังนี้

หลักสูตร
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ

ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรไมแสวงผลกําไร ภาครัฐ

ปริญญาตรี (ภาษาไทย) 145 49 38

ปริญญาตรี (BMIR) 18 3 1 40

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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4. การจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม และการดูงานประกอบวิชา

ก. การดูงานนอกสถานท่ีประกอบการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาคเรียนท่ี 1/2561 มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู สอนเพิ่มการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ใหกับนักศึกษา โดยการพานักศึกษาไปดูงานประจําวิชาประจําภาค 1/2561 จํานวน 7 วิชา ดังนี้

ลําดับที่ วิชา อาจารยประจําวิชา สถานท่ี วัน เดือน ป

1 ร.342 ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เขตจตุจักร กรุงเทพ
จํานวนนักศึกษา 45 คน

25 กันยายน 2561

2 ร.251 ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
จังหวัดปทุมธานี
จํานวนนักศึกษา 54 คน

25 กันยายน 2561

4 ร.453 ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
จังหวัดปทุมธานี
จํานวนนักศึกษา 9 คน

25 กันยายน 2561

5 ร.366 รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ ศูนยเรียนรูสุขภาวะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ เขตสาทร กรุงเทพ
จํานวนนักศึกษา 36 คน

16 ตุลาคม 2561

6 ร.377 อ.ดร.ประพิมพฝน เชียงกูล สวนชีววิถี ตําบลไทรมา
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จํานวนนักศึกษา 26 คน

24 ตุลาคม 2561

7 ร.368 ผศ.ดร.อรทัย กกผล สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวนนักศึกษา 46 คน

29 ตุลาคม 2561

8 ร.397 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ กลุมเกษตรอินทรียสนามชัยเขต
บานยางแดง อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวนนักศึกษา 9 คน

2 พฤศจิกายน 2561

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ภาคเรียนท่ี 2/2561 มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู สอนเพิ่มการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ใหกับนักศึกษา โดยการพานักศึกษาไปดูงานประจําวิชา ประจําภาค 2/2561 จํานวน 5 วิชา ดังนี้

ลําดับที่ วิชา อาจารยประจําวิชา สถานท่ี วัน เดือน ป

1 ร.342 ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จํากัด
ถนนวิทยุ กรุงเทพ
จํานวนนักศึกษา 32 คน

2 เมษายน 2562

2 ร.363 ผศ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ เทศบาลเมืองคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
จํานวนนักศึกษา 45 คน

3 เมษายน 2562

3 ร.221 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพ
จํานวนนักศึกษา 27 คน

26 เมษายน 2562

4 ร.385 ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขํา ศูนยยุโรปศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวนนักศึกษา 10 คน

27 เมษายน 2562

5 ร.370 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร ศูนยปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ
จํานวนนักศึกษา 59 คน

3 พฤษภาคม 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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ข. โครงการปริญญาตรี การศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิชา ร.368 ผศ.ดร.อรทัย กกผล วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู 

ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นักศึกษาจํานวน 46 คน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ระดับปริญญาตรี (BMIR) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภายในประเทศ

ภาคเรียนที่ 1/2561

ลําดับที่ วิชา อาจารยประจําวิชา สถานท่ี วัน เดือน ป

1 PI347 ผศ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ ธนาคารแหงประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561

5 PI387 Prof.Rick Levinthal ศูนยการเรียนรูปาชายเลนบางขุนเทียน 28 ตุลาคม 2561

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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ภาคเรียนที่ 2/2561

ลําดับที่ วิชา อาจารยประจําวิชา สถานท่ี วัน เดือน ป

1 PI341 ผศ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 21 กุมภาพันธ 2562

2 TU312 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร ศูนยการเรียนรูความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความยั่งยืน 
“ชีวพนาเวศ” จ.ฉะเชิงเทรา

14 มีนาคม 2562

3 PI382 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ • Japan International 
Cooperation Agency (JICA)

• Neighbouring Countries 
Economic Development 
Cooperation Agency (NEDA)

15 มีนาคม 2562

4 PI346 ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 25 มีนาคม 2562

5 PI396 ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน Asia Pacific Development Centre 
on Disability (APCD)

26 มีนาคม 2562

6 TU312 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร • โรงเรียนรุงอรุณ
• โครงการฟนฟูชุมชนเมืองดินแดง 
การเคหะแหงชาติ

• EGAT Learning Center

28 มีนาคม 2562

7 PI382 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ Thai National Mekong 
Committee Secretariat

29 มีนาคม 2562

8 EE210 ดร.รุงนภา โอภาสปญญาสาร BOT Learning Center 3 เมษายน 2562

9 TU312 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร • บานแหงความหวัง ออนนุช มูลนิธิ
เด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภฯ

• มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเปนธรรม
ทางเพศ (Foundation for SOGI 
Right and Justice)

• คุงบางกระเจา

4 เมษายน 2562

10 TU312 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร • ศูนยการเรียนรูสุขภาวะ 
(กํากับดูแลโดย สสส.)

• พิพิธภันฑตานโกง 
(Anti-Corruption Museum)

• มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN)

11 เมษายน 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับที่ วิชา อาจารยประจําวิชา สถานท่ี วัน เดือน ป

11 PI382 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ Food and Agriculture 
Organization

26 เมษายน 2562

12 PO290 ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน United Nations ESCAP 30 เมษายน 2562

13 PO387 Dr.Lasse Schuldt Delegation of the European 
Union

1 พฤษภาคม 2562

ระดับปริญญาตรี (BMIR) การศึกษาดูงานตางประเทศ

ภาคเรียนที่ 1/2561

โครงการทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ

เพ่ือนบาน ณ กรุงไทเป ไตหวัน สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 17–21 ตุลาคม 2561 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ พัฒนาวิสัยทัศน และมีประสบการณจริง ในเรื่อง

ความสัมพันธระหวางประเทศไทย-ไตหวัน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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ค. การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโครงการปริญญาตรี (BMIR)

โครงการปริญญาตรี (BMIR) นอกจากการสนับสนุนนักศึกษาทางดานวิชาการแลวทางโครงการฯ 

ไดมีการสนับสนุนนักศึกษาดานกิจกรรมที่สามารถนําไปใชในการเรียนเพ่ือเปนประสบการณที่ดี

ของนักศึกษาไดอีกดวย ตัวอยางงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

คร้ังท่ี 6 (Bangkok International Student 

Conference 2019) เปนกิจกรรมที่โครงการ

สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษาจัดข้ึน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการ

จัดการประชุมระดับนานาชาติ สงเสริมและ

พัฒนาองคความรู ตอนโยบายการอภิปราย

เชิงวิชาการเกี่ยวกับการเลือกต้ังและระบบ

ประชาธิปไตย ภายใตหัวขอ “Redefining 

Democracy: the New Battleground” 

โดยเปนการแลกเปล่ียนความรูและทัศนคติ

กับนักศึกษาตางชาติ อันเปนประโยชนตอ

การสร างเครือข ายนักศึกษา และสร าง

องคความรู  ใหมให แก สังคม รวมถึงเป น

การประชาสัมพันธโครงการหลักสูตรควบ

รัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการเมืองและการระหว างประเทศ 

ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผานการประชุม

เชิงวิชาการระดับนานาชาติ

Harvard World Model United 

Nation 2019 โครงการฯ ไดสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาเขารวมโครงการ Harvard 

World Model United Nation 2018 ซึ่งเปนชมรมการจัดจําลองการประชุมระดับนานาชาติที่จะ

จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย ทั่วโลก โดยการจัดการจําลองการประชุมขององคการสหประชาชาติ (UN) ในแตละ

คอมมิตตี เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของแตละประเทศที่ไดรับมอบหมาย ในการเขาประชุมหารือเกี่ยวกับหัวขอ

ที่ไดรับ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ง. ปริญญาโท EPA

EPA รุน 29 ศึกษาดูงานดานบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (โรงไฟฟาแมเมาะ และอุทยานแหงชาติ

แจซอน) จังหวัดลําปาง ในโอกาสนี้แวะเย่ียมชม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ระหวางวันที่ 

1–3 มิถุนายน 2561

การศึกษาดูงานตางประเทศของนักศึกษา EPA รุน 28 ทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ไตหวัน 

เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน ระหวางวันที่ 3–6 พฤษภาคม 2561

จ. ปริญญาโท MPE

การศึกษาดูงานตางประเทศของนักศึกษา MPE รุน 26 ทัศนศึกษาตางประเทศ ณ ประเทศตุรกี 

ระหวางวันที่ 13–20 มกราคม 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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5. งานกิจกรรมนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอน ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาทุกโครงการไดรวม

ทํากิจกรรมเพื่อสรางประสบการณนอกหองเรียน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

โครงการปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในปการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุนคาธรรมเนียม สําหรับใชในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะใหแก

นักศึกษา เปนเงิน 1,700,000 บาท จํานวน 24 โครงการ นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจาก

มหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษาท่ีสําคัญเชนโครงการสิงหแดงสัญจร ซึ่งจัดมาจํานวน 9 ครั้ง ในการจัด

คร้ังท่ี 10 ประจําป 2561 จัด ณ โรงเรียนกัลยาณี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันท่ี 10–12 

พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดนิทรรศการดานประวัติศาสตรการเมือง

การปกครองไทย การแนะนํานโยบายการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาและหลักสูตรคณะรัฐศาสตร โครงการ

ติวเติมความรูเก่ียวกับรัฐศาสตร กิจกรรมเสริมทักษะการโตวาทีวาดวยเนื้อหาทางรัฐศาสตร ประชาธิปไตย

และความเปนพลเมือง การแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ การศึกษาดูงานดานการปกครองทองถิ่น ฯลฯ

6. วิเทศสัมพันธ์

ผลงานดําเนินการฝายวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตร มธ. ประจําป 2561

ก. การลงนามความรวมมือทางวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธขยายโอกาสการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน

อุดมศึกษาในตางประเทศในป พ.ศ. 2561 โดยบรรลุผลตามแผนการที่วางไวและลงนามในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือของท้ังสองฝายเปนที่เรียบรอยแลวจํานวน 3 ฉบับ ดังนี้

บันทึกขอตกลง Agreement for Faculty-Wide Exchange Program for Undergraduate 

Student กับ College of Political Science and Economics มหาวิทยาลัยเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี 

โดย ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ในขณะนั้น เปนผูลงนามและเริ่มมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 จนครบระยะเวลา 5 ป

บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement ระหวางคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และ Department of Political Science and Department of Public Administration at the 

Directorate of Distance Education มหาวิทยาลัย Madurai Kamaraj สาธารณรัฐอินเดีย ลงนาม

รวมกันทั้ง รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี

คณะรัฐศาสตร เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2562 จนครบระยะเวลา 5 ป

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement on Student and Academic Staff Exchange 

สาธารณรัฐฟลิปปนส ลงนามโดยรองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีรวมลงนามเปนพยาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 

4 กุมภาพันธ 2562 จนครบระยะเวลา 3 ป

ข. กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

งานวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนการบรรยาย กิจกรรมพิเศษระหวาง

คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับคณะท่ีมาเยือนคณะรัฐศาสตร พรอม

ดวยรวมเปนสวนหน่ึงของการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

วันที่ 24 มกราคม 2561 รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รวมกับ Professor Moonsung Kang และ Professor 

Jung-ho Kim เปนผูวิพากษผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Graduate School 

of International Studies (GSIS) มหาวิทยาลัยเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และนักศึกษาระดับบัณฑิต

ภาคภาษาไทย คณะรัฐศาสตร ภายใตการศึกษาและเขียนผลงานวิทยานิพนธ ประเด็นศึกษา Problems 

Identification on Integrated Disaster Management in Thailand และประเด็น Issues of Child 

Abuse and Trade Disputes in Southeast Asia ซึ่งเปนโครงการ Graduate Program for Area 

Studies Workshop on Area Studies on Southeast Asia แหงมหาวิทยาลัยเกาหลี

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Mr.Andries François van Straten 

รองเอกอัครราชทูต และ Mr.Tshelani 

Ndawonde เลขานุการเอกดานการเมือง 

จากสถานเอกอัครราชทูตแอฟ ริกา ใต  

ประจําประเทศไทย เยือนคณะรัฐศาสตร

เพื่อขอรับฟงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู

ดานการเมอืงการปกครองไทย The Political 

Development of Thailand อ.ดร.ทาคาชิ 

สึคาโมโต ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เพื่อศึกษาและนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ดาน

การทูตและสรางความสัมพันธระหวางประเทศตอไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.ทาคาชิ สึคาโมโต ผูชวยคณบดีวิเทศสัมพันธ จัดบรรยายพิเศษ

เรื่อง Thai Politics and Society in the Changing World ในโอกาสที่ Professor Takeda 

Takumi, Professor Kaito Hisakazu, Professor Dairokuno และ Professor Saito Masami และ

นักศึกษาจาก School of Political Science and Economics ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับคณะ 

มาเยือนคณะรัฐศาสตร และประสานการติดตอนําคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยเมจิไปเยี่ยมคารวะและ

รับฟงบรรยายสรุปเรื่อง EU-ASEAN and EU-Thailand Relationship จาก Mr.Pirkka Tapiola 

เอกอัครราชทูต ณ สํานักงานคณะผูแทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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วันที่ 5 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและศูนยความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยชูโอ คณะนิติศาสตร  ร วมกันใหการตอนรับ 

รศ.ดร.Takahashi Masakii และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร คณะนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยชูโอ 

ซึ่งมาเยือนคณะรัฐศาสตรเพ่ือรับฟงบรรยายสรุปเรื่อง Thai Foreign Policy และขอใหนําชมสถานท่ี

ใกลเคียงเพ่ือศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และไดรับ

ความอนุเคราะหจาก คุณศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษชํานาญการ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดาน

ประวัติศาสตร ศิลปะ ประจําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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วันที่ 24–26 กันยายน 2561 ฝายวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรรวมประชุมยอยเพ่ือประสานงาน

ติดตอ และจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 Southeast Asia Disaster Risk 

Governance Academic Seminar กับสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ 

(IFRC) ประจําประเทศไทย ซึ่งทําหนาท่ีปฏิบัติงานตางๆ รวมกับคณะกรรมการปฏิบัติงานของคณะ

รัฐศาสตร โดย รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดี Ms.Michaela Friberg ที่ปรึกษา Humanitarian 

Diplomacy Advisor for Asia Pacific, International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies (IFRC) และ นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย รวมกลาวเปดงาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 Professor Joo-Youn 

Jung และ Professor Jae Hyeok Shin จาก

มหาวิทยาลัยเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี เยือนคณะ

รัฐศาสตรเพื่อแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับ 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบด ีและ ผศ.ดร.ม.ล.พนิติพันธุ 

บริพัตร รองคณบดีฝายวิชาการ พรอมดวยบรรยายพิเศษ

ใหแกนักศึกษาของคณะรัฐศาสตรในหัวเรื่อง Korean 

Politics: Development and Transformation และ

เร่ือง Security Dilemma and Nuclear Weapons of 

North Korea

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ค. การแลกเปล่ียนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2561

จํานวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรที่สมัครเขารวมโครงการศึกษาแลกเปล่ียน ณ สถาบันอุดมศึกษา

ในตางประเทศตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะรัฐศาสตร มีนักศึกษาสนใจ

เขารวมโครงการและผานการคัดเลือกเพื่อไปในปการศึกษา 2561 รวมจํานวน 22 คน และจํานวนนักศึกษา

แลกเปลี่ยนชาวตางชาติที่เขามาศึกษาในโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2561 รวมจํานวน 

41 คน ซึ่งแบงตามภูมิภาคไดดังนี้

ภูมิภาค/ทวีป

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ มธ. คณะ มธ.

เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก

เอเชีย 10 10 14 3 1

ยุโรป 4 9 5 1

อเมริกา 5

รวม 19 19 19 3 1 1

7. ทุนการศึกษา

การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนท่ัวไปในแตละ

ปการศึกษา ชวงเวลาท่ีรับสมัครประมาณกลางเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนกันยายน และสัมภาษณ

เพื่อพิจารณาทุนภายในเดือนตุลาคม ของทุกป ซึ่งแบงเปน 2 ทุน คือ ทุนทั่วไปหรือทุนใหเปลามีแบบ

ทุนตอเนื่องและทุนเฉพาะป และทุนจางนักศึกษาทํางาน เพ่ือชวยเหลือนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน

เพ่ือแบงเบาภาระของผูปกครอง และมีทุนที่มีผูประสงคมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา สวนใหญเปน

ทุนเฉพาะป ในปการศึกษา 2561 มีผูไดรับทุนท่ัวไปจากมหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน ไดรับทุนท่ัวไป

จากคณะ จํานวน 18 คน และทุนทํางาน จํานวน 17 ทุน ทั้งนี้มีแหลงเงินทุนที่จัดสรรใหกับนักศึกษา

ในแตละปการศึกษาจากกองทุนตางๆ ดังนี้

• ทุนพิชัย-เกษม ลิขิตเดชาศักดิ์

• ทุน MASAHIDE คณะรัฐศาสตร

• ทุนประธานคดีศาสตร

• ทุนผอบ วงศสุรวัฒน

• ทุนการศึกษานายปวีณ ศิลปพันธ

• ทุน ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ
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• กองทุนคุณแมขนมตม เอี่ยมสวัสดิ์

• ทุนอนุสรณ ด.ช.กวิน (หลง) ธีรเวคิน

• ทุนการศึกษา “ทุนไสว พราหมณี”

• ทุนชมรมรัฐศาสตร มธ. รุน 7

• ทุนรัฐศาสตร 36 ป

• ทุนรัฐศาสตร 30 ป

• ทุนอาจารยเพื่อนักศึกษา

• ทุนการศึกษา ดร.สุชาติ จุฑาสมิต

• กองทุน รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

• กองทุน รศ.ดร.โกสินทร วงศสุรวัฒน

• กองทุนอนุสรณ อ.เมธา สุดบรรทัด

• เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร

• ทุนนายอนันต แจงกลีบ

• ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการจัดงานสิงหคืนถํ้าประจําป 2546

• ทุน ศ.ดร.วิเชียร วัฒนคุณ

• ทุนหารอยบาท รัฐศาสตรหาสิบป

• ทุนมูลนิธิอนันต อนันตกูล

• ทุนคุณสุจริต ปจฉิมนันท

• กองทุนการศึกษา (นางเฉลิม ปจฉิมนันท)

• ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุทิพย

• กองทุนพี่ให.นองเรียน

• กองทุนจายเพ่ือการศึกษาคณะรัฐศาสตร

• ทุนการศึกษาจากกองทุน คุณสงกรานต สังขพิทักษ (สิงหแดง 36) บริจาคโดย อาจารยวิรังรอง 

บุญนุช (พี่สาว) อาจารยประจําคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• กองทุนคุณชัยจิตร รัฐขจร (สิงหแดงรุน 14)

• บริษัท รัฐขจร จํากัด โดยคุณชัยจิตร รัฐขจร (สิงหแดงรุน 14)

• โครงการหอสมุดประชาชนแหงสหัสวรรษ (โดย อ.ชุมพร สังขปรีชา)

• กองทุนคุณศกร ทวีสิน (สิงหแดงรุน 44)

• กองทุนหมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย (โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย)

• กองทุนรานทรัพยไพศาล (โดยครอบครัวนายนิธิวัฒน-นางฐิติพร จิรฐิติวงศและครอบครัว)

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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8. การประกันคุณภาพการศึกษา

ก. การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2560 มีหลักสูตรท้ังหมด 8 หลักสูตร 

ที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

รัฐศาสตรบัณฑิต 3.81 ดี 3.83 ดี 3.86 ดี

รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการเมืองและการระหวางประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ

3.06 ดี 3.30 ดี 3.41 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3.12 ดี 3.37 ดี 3.36 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 
สําหรับนักบริหาร

3.06 ดี 3.25 ดี 3.30 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
สําหรับนักบริหาร

3.03 ดี 3.24 ดี 3.28 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ

3.39 ดี 3.55 ดี 3.61 ดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองและการระหวางประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ

2.72 ปานกลาง 3.49 ดี 3.43 ดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร

3.02 ดี 3.02 ดี 3.53 ดี
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ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมือง

และการระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและ

การระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 

ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2560 วันท่ี 12 กันยายน 2561 

ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตร-

มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ปการศึกษา 2560 วันพุธที่ 19 

กันยายน 2561 ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร

รัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

การปกครอง สําหรับนักบริหาร ปการศึกษา 2560 วันที่ 23 กันยายน 2561 ณ คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ดําเนินการ “การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในปการศึกษา 2560 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ดวยเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 6–8 พฤศจิกายน 

2561 นั้น ในการนี้ กรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยมี คุณกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ และ 

รศ.ดร.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล มาเยี่ยมคณะและสัมภาษณผูบริหารคณะรัฐศาสตร โดยมี ผศ.ดร.ภูริ 

ฟูวงศเจริญ รองคณบดีฝายบริหาร, ผศ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม, 

ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขํา รองผูอํานวยการ

โครงการหลักสูตรนานาชาติ และ อ.ชาลินี สนพราย ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา รวมตอนรับและ

รับการสัมภาษณ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00–14.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 คณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ในการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร เขารวม นําเสนอผลการ

ดําเนินงาน หมวด 3 ลูกคา ตามเกณฑ EdPEx อันเปนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

ดวยเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2559 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสูความเปนเลิศครั้งที่ 5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมปรีดี 

พนมยงค อาคารโดมบริหาร มหวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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งานวิจัย
และเทคโนโลยี

1. ด้านการวิจัย
ภารกิจดานการวิจัย ถือเปนภารกิจหลักสําหรับมหาวิทยาลัยวิจัย คณะรัฐศาสตร ไดมุ งเนนให

ความสําคัญดานการวิจัย โดยมีศูนยวิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร ทําหนาที่เปนศูนยกลางดาน

การวิจัย ในการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย ตลอดจนเปนศูนยกลางประสานงานเช่ือมโยงกับเครือขาย

การวิจัยจากสถาบันทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ

ที่ผานมา คณะรัฐศาสตรไดใหการสนับสนุนการวิจัยในหลายๆ ดานมาอยางตอเน่ือง อาทิเชน 

การสนับสนุนดานแหลงทุนการวิจัย การสรางสรรคผลงานวิจัย การตีพิมพบทความวิจัยและบทความ

วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งการจัดประชุม 

สัมมนา เสวนา และอบรมดานการวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1.1 แหล่งทุนการวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยคณะรัฐศาสตร ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2561 

มาจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังส้ิน 16 โครงการ โดยไดรับ

จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากที่สุด ดังรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงประเภททุนและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ 2561

แหลงทุน จํานวนเงิน (บาท)

- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร 1,600,000

- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 7,700,000

รวม 9,300,000

1.2 ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยในป 2561 มีจํานวน 20 เร่ือง ประกอบดวยผลงานวิจัยในสาขาการเมืองการปกครอง 

จํานวน 4 เร่ือง โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร จํานวน 1 เร่ือง และ

จากแหลงทุนภายนอก จํานวน 3 เรื่อง ผลงานวิจัยในสาขาการระหวางประเทศ จํานวน 5 เรื่อง โดย
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ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร จํานวน 3 เรื่อง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จํานวน 1 เรื่อง และจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 1 เรื่อง และผลงานวิจัยในสาขาบริหาร

รัฐกิจ จํานวน 11 เรื่อง โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร จํานวน 6 เรื่อง 

และจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 5 เร่ือง

ก. รายชื่อผลงานวิจัย จําแนกตามสาขาวิชา

สาขาการเมืองการปกครอง

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน

1 การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอล
ในฐานะตัวแสดงใหมในการเมือง
ทองถิ่นไทย

อาจารยชาลินี สนพลาย กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

2 พลวัตทางการเมืองเร่ืองการเลือกตั้ง
และประชาธิปไตยในอาเซียน:
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส

ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

3 การสรางตัวแบบผูนําที่ทรง
ธรรมปญญา โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยอยางยั่งยืน 
สถาบันพระปกเกลา

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย สถาบันพระปกเกลา 

4 ศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหเนื้อหา
รายการเลาขาวทางโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

สาขาการระหวางประเทศ

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน

1 ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับอินเดีย
ในโครงสรางอํานาจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

2 ความขัดแยงและผลกระทบตอ
พลวัตการยายถิ่นและความสัมพันธ
ทางชาติพันธุในพื้นที่เศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

รศ.ดร.ชนินททิรา ณ ถลาง 
(หัวหนาโครงการวิจัย) 
และคณะ

กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สาขาการระหวางประเทศ (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน

3 การกํากับดูแลดานความมั่นคง 
(รูปแบบผสม) และการเจรจา
สันติภาพ: ปตานี (ไทย), มินดาเนา 
(ฟลิปปนส) และนากาแลนด (อินเดีย)

ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

4 “บทวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
การเมืองเร่ืองขบวนการ “ดีโกรวธ” 
(Degrowth) ในยุโรป: ศักยภาพ 
ปญหา และบทเรียนสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา (A Political Economic 
Analysis of the Degrowth 
Movement in Europe: Potential, 
Tensions, and Lessons for 
Developing Countries)

อ.ดร.ประพิมพฝน เชียงกูล กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

5 สูความเปนประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง: 
ตัวแสดงภายนอกในการปฏิรูปและ
พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของเมียนมา (2007–2015)

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

สาขาบริหารรัฐกิจ

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน

1 การกํากับดูแลของรัฐ: กรณีศึกษา
ดานกิจการโทรคมนาคม

ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

2 การสรางกลยุทธคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนของภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงประสิทธิภาพ

รศ.ดร.อรรถกฤต ปจฉิมนันท กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

3 การพัฒนาตัวแบบในการประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ : 
ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สาขาบริหารรัฐกิจ (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผูวิจัย แหลงทุน

4 พัฒนาการวรรณกรรมและงานวิจัย
การจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ
ในแนวทางท่ีไมใชเชิงโครงสราง
ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

5 ความสําเร็จในการแกไขปญหา
พื้นที่ทับซอนทางทะเล: 
กรณีศึกษาพ้ืนที่พัฒนารวมระหวาง
ประเทศไทยและมาเลเซีย

รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

6 แนวโนมการพัฒนาระบบนักบริหาร
ระดับสูงของภาครัฐในอีก 10 ป 
ขางหนา

ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว กองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร)

7 ศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัด
ระดับเมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กรุงเทพมหานคร

8 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local 
Standard) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

9 ขอเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการ
ไมใชเชิงโครงสรางการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติและรูปแบบมาตรการไมใช
เชิงโครงสรางการลดความเส่ียง
ภัยพิบัติแผนดินไหวและอาคารถลม
สําหรับประเทศไทย

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

10 การศึกษาบทเรียนการบริหาร
การทองเท่ียวในภาวะวิกฤตของ
ประเทศไทย

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

11 ศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในระดับพื้นที่

ผศ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.3 บทความท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในป 2561 คณาจารยคณะรัฐศาสตรไดตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 23 เร่ือง โดยเปนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) จํานวน 10 เรื่อง และเปนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับ

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ในฐานขอมูลสากล Scopus) จํานวน 13 เร่ือง ดังนี้

ก. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

ลําดับที่ ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผูเขียน แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล

1 การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) กลไกขับเคล่ือน
ประชารัฐตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Developmental Scheme 
for Village Committee 
Organization as an 
Instrument for Implementing 
‘Pracharat Policy on the 
Basis of the Philosophy of 
Sufficiency Economy)

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ 
พานแกว

การเมืองการปกครอง 
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม–สิงหาคม 
2561) หนา 1–15

TCI

2 การนํานโยบายการสนับสนุนธุรกิจ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทยไปปฏิบัติ

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับที่ 2 
หนา 70–79

TCI

3 อาณาบริเวณความรูของงานวิจัย
การจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ
ในแนวทางท่ีไมใชเชิงโครงการของ
ประเทศไทย (Knowlede-Scape 
of Research on Disaster Risk 
Manangement (Non-Structural 
Approach) in Thailand)

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รัฐศาสตรสาร 

ปที่ 39 ฉบับที่ 2 

(พฤษภาคม–สิงหาคม 

2561) หนา 1–127

TCI

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ก. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผูเขียน แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล

4 การบริหารจัดการอุทกภัย
ของเทศบาลนครหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช วารสารการเมืองการ
ปกครอง ปที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม–เมษายน 
2561) หนา 229–245

TCI

5 ‘การอภิบาล’ (Governance) 
ในฐานะมโนทัศนทางการ
บริหารรัฐกิจ

ผศ.ดร.วสันต 
เหลืองประภัสร

รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 
ฉบับท่ี 3 (กันยายน–
ธันวาคม 2561) 
หนา 140–199

TCI

6 “แนะนําหนังสือ Eurasia: 
รถมาพระสุริยันทอแสงลักพาตัว 
Europa”

รศ.ธเนศ วงศยานนาวา รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 
ฉบับที่ 3 (กันยายน–
ธันวาคม 2561) 
หนา 232–238

TCI

7 การนําพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ
และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว วารสารการเมือง
การปกครอง ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 (มกราคม–
เมษายน 2561) 
หนา 177–19

TCI

8 สําหรับ Michel Foucault 
‘แฮมเบอรเกอร’ อรอยจริง
หรือเปลา?

รศ.ธเนศ วงศยานนาวา รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 
ฉบับที่ 1 (มกราคม–
เมษายน 2561) 
หนา 239–278

TCI

9 ความกลัว ความเคารพยกยองและ
ศรัทธาจาก Carlo Ginzburg

รศ.ธเนศ วงศยานนาวา รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–
สิงหาคม 2561) 
หนา 261–272

TCI

10 “จากนี้เปนพันปและความรูสึกผิด 
(guilt) อันนี้ของเยอรมนีก็ยังจะ
ไมมีวันลบเลือนได” Philippe 
Sands, East West Street On 
the Origins of Genocide and 
Crimes Against Humanity, 
(London: Weidenfeld & 
Nicolson, 2016.)

รศ.ธเนศ วงศยานนาวา รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 
ฉบับที่ 1 (มกราคม–
เมษายน 2561) 
หนา 308–317

TCI

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ข. บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

No. Title Author Source Database

1 Opportunities for inter-ethno-
religious engagement in 
Thailand’s Southern border 
provinces

Assoc.Prof.Dr.Chanintira 
na Thalang

Asian Ethnicity, 2018, 
Pages 1-16

Scopus

2 Governing Aid from China 
through Embedded 
Informality: Institutional 
Response to Chinese 
Development Aid in laos 

Asst.Prof.Dr.Sunida 
Aroonpipat

China Information 
Volume 32, Issue 1 
March 2018, Pages 
46–68

Scopus

3 Pigtail: A Pre-History of 
Chineseness in Siam

Prof.Dr.Kasian Tejapira Sojourn: Journal of 
Social Issues in 
Southeast Asia, 
Volume 33, Issue S, 
2018, Pages S1–S29

Scopus

4 The Prayuth Regime: 
Embedded Military and 
Hierarchical Capitalism in 
Thailand

Asst.Prof.Dr.Prajak 
Kongkirati

TRaNS: Trans-Regional 
and -National Studies 
of Southeast Asia, 
Volume 6, Issues 2, 
July 2018, Pages 
279–305

Scopus

5 The immobility paradox in 
Thailand’s sounthern border 
provinces

Assoc.Prof.Dr.Chanintira 
na Thalang

South East Asia 
Research, Volume 26, 
Issues 4, 2018, Pages 
315–329

Scopus

6 The Degrowth Movement: 
Alternative Economic 
Practices and Relevance to 
Developing Countries

Dr.Prapimphan 
Chiengkul

Alternatives, Volume 
43, Issues 2, May 
2018, Pages 81–95

Scopus

7 Rethinking Civil Resistance in 
the Face of Rightwing 
Populism: A Theoretical 
Inquiry

Asst.Prof.Dr.Janjira 
Sombatpoonsiri

Journal of 
Peacebuilding and 
Development, 
Volume 13, Issues 2, 
2018, Pages 7–22

Scopus

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ข. บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผูเขียน แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล

8 Securing peace? Regime 
types and security sector 
reform in the Patani 
(Thailand) and Bangsamoro 
(the Philippines) peace 
processes, 2011–2016

Asst.Prof.Dr.Janjira 
Sombatpoonsiri

Strategic Analysis, 
Volume 42, Issues 2, 
2018, Pages 377–401

Scopus

9 Teacher Glenn: how a 
political scientist educated a 
peace researcher

Prof.Dr.Chaiwat 
Satha-Anand

Journal of Peace 
Education, 
Volume 15, Issue 3, 
2 September 2018, 
Pages 255–266

Scopus

10 ‘Long Live 
Ratthathammanūun!’: 
Constitution worship in 
revolutionary Siam

Asst.Prof.Dr.Puli 
Fuwongcharoen

Modern Asian Studies, 
Volume 52, Issue 2, 
1 March 2018, 
Pages 609–644

Scopus

11 The EU’s in two minds? 
The eastern partnership and 
eu external governance in 
the south caucasus

Wasin Punthong Slovo, Volume 31, 
Issue 1, Spring 2018, 
Pages 67–85

Scopus

12 Land reform, market 
adjustment, and rice market 
growth in Vietnam

Asst.Prof.Dr.Sunisa 
Chorkaew

Studies of Transition 
States and Societies, 
Volume 10, Issue 1, 
2018, Pages 15–36

Scopus

13 Haunted Past, Uncertain 
Future: The Fragile Transition 
to Military-Guided 
Semi-Authoritarianism in 
Thailand

Asst.Prof.Dr.Prajak 
Kongkirati

Journal of Current 
Southeast Asian 
Affairs, 2018, 
Pages 363–376

Scopus

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.4 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้เผยแพร่

ก. การสนับสนุนจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย

หรือผลงานวิชาการ โดยการจัดทําเปนรูปเลมเพื่อ

เผยแพรไปตามหนวยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวของ 

ซึ่งในป 2561 มีการดําเนินการจัดพิมพผลงานวิจัย 

จํานวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “โหวตเพื่อใคร: ตามใจ 

ตามพรรค หรือ ตามฝาย” ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว

ข. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 

นํางานวิจัยมาต อยอดเพื่อเขียนเป น “ตําราทาง

รัฐศาสตร” ซึ่งไมเหมือนกับตําราทั่วไปที่เขียน โดย

มีลักษณะเปนการเรียบเรียงองคความรู จากตํารา

ตางประเทศหรือจากประสบการณการสอนท่ีไดจาก

ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาถ ายทอดผสมผสาน

กับความรูและประสบการณที่สั่งสมในตัวผูเขียน มีการยกสถานการณหรือกรณีศึกษาใหไดเห็นเดนชัด 

ทําใหผูอานไดรับบทเรียน เกิดการเรียนรูและนําผลไปใชหรือตอยอดได ซึ่งจัดทําเปนรูปเลมและเผยแพร

ในป 2562 นี้

ค. จัดทําหนังสือรวบรวมบทความที่เขียนขึ้นใหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ป คณะรัฐศาสตร 

ประกอบดวยบทความท้ังสามสาขา ไดแก สาขาการเมืองการปกครอง ในหัวขอเรื่อง “อดีต ปจจุบัน และ

อนาคตของประชาธิปไตยไทย” สาขาการระหวางประเทศ ในหัวขอเรื่อง “Postwar Thailand in the 

global community” และสาขาบริหารรัฐกิจ ในหัวขอเรื่อง “พลิกภาครัฐ สูการบริหารจัดการยุคใหม”

ง. จัดทําหนังสือรวบรวมองคความรูทางรัฐศาสตรที่ไดจากงานประชุมสัมมนาดานการวิจัยของคณะ

ประจําป ภายใตชื่อ “Direk talk” โดยเปนการนําเสนอองคความรู ที่ไดจากงานวิจัยของคณาจารย

ทั้งสามสาขาวิชาท่ีไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร) ในชวงสองปที่ผานมา 

มาดําเนินการจัดทําเปนหนังสือเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ

1.5 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสิทธิเลือกต้ังคร้ังแรกในประเทศไทย: ทัศนคติตอประชาธิปไตย มุมมอง

และการตัดสินใจในการเลือกตั้งเปนการศึกษาและเก็บขอมูลผู มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย

ในประเด็นเรื่องทัศนคติต อประชาธิปไตย มุมมองและการตัดสินใจในการเลือกตั้งป 2562 โดย 

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.6 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้านรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร ไดจัดทํา “โครงการผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดานรัฐศาสตร” เพ่ือใหความรู

ดานวิชาการ สามารถเขาถึงกลุมผูรับสารไดกวางข้ึนโดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม และเพ่ือประชาสัมพันธ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดานรัฐศาสตรของคณาจารยหรือนักวิชาการของคณะรัฐศาสตรใหเปน

ที่ประจักษแกสาธารณชน โดยนําเสนอองคความรูทางดานรัฐศาสตรที่สอดรับและตรงตามกระแสสังคม

อยางถูกตองและทันตอสถานการณ ในรูปแบบคลิปวีดีโอ จํานวนท้ังสิ้น 12 ตอน และนําเผยแพรตอ

สาธารณะผานชองทางสื่อออนไลน เชน Youtube, Facebook Page ของคณะรัฐศาสตร และศูนยวิจัย 

ดิเรก ชัยนาม ดังนี้

ตอนที่ เรื่อง ผูนําเสนอ

1 1.1 เรียนใหรูอยูใหเปนประเด็น “ภัยพิบัติ”
1.2 ความทาทายการจัดการภัยพิบัติ: กรณีสึนามิถลมสุลาเวสี อินโดนีเซีย
1.3 บทเรียนจากสุลาเวสี สู การเตรียมความพรอมการจัดการภัยพิบัติ

ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

2 ระบบเลือกตั้ง: กติกาการเลือกตั้งครั้งใหมของไทย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว

3 ปรากฏการณกลุมคนเส้ือกั๊กเหลือง จากภาษีนํ้ามันสูปญหา
ความเหลื่อมลํ้าของประเทศฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

4 มองการเมืองไทย ผานสายตา ทักษ เฉลิมเตียรณ ศ.ดร.ทักษ เฉลิมเตียรณ

5 5.1 การเมืองความขัดแยง: ภูมิหลังความตึงเครียดระหวางจีน-ไตหวัน
5.2 สันติภาพหรือสงคราม?: อนาคตความสัมพันธจีน-ไตหวัน 

กับนัยตอไทยและอาเซียน

ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

6 รักของฉันใครกําหนด?: ความรัก เพศสภาพ อํานาจในสังคมไทย รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ

7 การประชุมสุดยอดผูนําสหรัฐอเมริกา-เกาหลีเหนือครั้งที่ 2: สันติภาพ
ที่เลือนราง?

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

8 เศรษฐกิจสีนํ้าเงิน: การเปดพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของผลประโยชน
แหงชาติทางทะเล

รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ

9 อินเดีย-ปากีสถาน: เอกราชจากยุคอาณานิคมสูความขัดแยงขามกาลเวลา ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

10 บทบาท AI กับ ความทาทายในอนาคตของวงการ HR ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว

11 การเปลี่ยนแปลงฉันทามติทางการเมืองของอังกฤษ: Austerity and 
the Brexit complication

อ.ดร.ประพิมพฝน เชียงกูล

12 อนาคตการเมืองไทย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ และ 
ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.7 การจัดสัมมนาและเสวนาด้านวิจัย

ก. การจัดสัมมนารวมองคกรหรือเครือขายตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 5 คร้ัง คือ

คร้ังท่ี 1 คณะรัฐศาสตร รวมกับ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท และบริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต จํากัด รวม

จัดโครงการ “โรงเรียนอนาคต” เพ่ือประสบการณความรูแนวใหม เพื่อรวมปลูกอนาคตสังคมไทย เมื่อวัน

ที่ 8–22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารธรรมศาสตร 60 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คร้ังท่ี 2 คณะรัฐศาสตร รวมกับ มูลนิธิเสมสิกขาลัย จัดการบรรยายในหัวขอ “ประชาธิปไตยและ

การเมืองไทย: รากเหงากับความรวมสมัย” ในโอกาสคณะผูแทนจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา เยี่ยมเยือนคณะรัฐศาสตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น. ณ หอง ร.202 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ครั้งที่ 3 คณะรัฐศาสตร รวมกับ Awakening Leadership Training Program ภายใต 

เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จัดโครงการ “กาวแรกสูการรูจักและเขาใจ

เศรษฐศาสตรการเมืองสีเขียว” เม่ือวันที่ 8–12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30–17.00 น. ณ คณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คร้ังท่ี 4 คณะรัฐศาสตร รวมกับ มูลนิธิเสมสิกขาลัย จัดการบรรยายในหัวขอ “Political History 

in Thailand” และ “Current Situations and Analysis of Politics in Thailand” ในโอกาส

ที่คณะผูแทนทางการเมืองจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เยือนคณะรัฐศาสตร เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 

2562 ระหวางเวลา 09.00–16.00 น. หอง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร รวมกับ ศูนยขาวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเครือขาย 

PEACE SURVEY 19 องคกร จัดโครงการเสวนาสาธารณะหัวขอ “สันติภาพชายแดนใตหลัง

เลือกตั้ง 62: ขอเสนอจากประชาชนและนโยบายพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 

13.00–17.00 น. หอง ร.103 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ข. การจัดเสวนาเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ภายใตชื่อโครงการ “ดิเรกเสวนา” 

จํานวนท้ังสิ้น 5 คร้ัง คือ

คร้ังท่ี 1 คณะรัฐศาสตร รวมกับ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเสวนาเร่ือง “Middle 

Classes in Southeast Asia: Hegemony and Illiberalism” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

ระหวางเวลา 13.00–16.00 น. ณ หองประชุมจุมภฏ-พันธุทิพย ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คร้ังท่ี 2 คณะรัฐศาสตร รวมกับ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดเสวนา

เรื่อง “ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และ โฉมหนาของศักดินาไทยในปจจุบัน” 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ระหวางเวลา 13.00–16.00 น. หอง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ครั้งที่ 3 คณะรัฐศาสตร รวมกับ Awakening Leadership Training Program ภายใต

เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จัดเสวนาเร่ือง “โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน

สู ความยุติธรรมและความกรุณา: จากกระบวนการสังคมอยางใหม สูพรรคเขียว และกาวตอไปของ

การเปลี่ยนแปลงสังคม” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ระหวางเวลา 13.00–16.00 น. หอง ร.102 

ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ครั้งที่ 4 คณะรัฐศาสตร รวมกับ มูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดเสวนา

เร่ือง “การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ 

Thailand: The Politics of Despotic Paternalism” 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ระหวางเวลา 13.30–

16.30 น. หอง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร รวมกับ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง 

“รัฐไทย อาชญากรรม และความรุนแรง” เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ระหวางเวลา 

13.30–16.30 น. หอง ร.202 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.8 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ภายใตทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการ “ความรูเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแหงชาติ

สู เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ และองคกร

รวมจัดอื่นๆ จัดการประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีนํ้าเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1 เพ่ือเปนการแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณและมุมมองตางๆ ที่จะเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ โดยจัดประชุม

วิชาการ เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศไทย รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 160 คน
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1.9 การจัดฝึกอบรม “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)

คณะรัฐศาสตรให ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให

มีความรูความสามารถ และมีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความตองการของผูใชบริการได

อยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดังกลาว

จําเปนตองเร่ิมตนที่การสังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานประจําที่ตนเองปฏิบัติอยู และพัฒนาตอยอด

เปนงานวิจัยเพื่อนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งก็คือ “การพัฒนา

งานประจําสู งานวิจัย (Routine to research: R2R)” นั้นเอง ทั้งนี้โครงการฝกอบรม R2R ไดถูก

กําหนดใหเปนโครงการหนึ่งดานการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตรของคณะรัฐศาสตร 5 ป (ปงบประมาณ 

2560–2564) โดยในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) เม่ือวันที่ 5–6 กันยายน 

2561 ระหวางเวลา 08.30–16.00 น. ณ หองคริสตัล 3–4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตรไดมีการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง โดยต้ังแตป 2560–2562 

เปนการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) 

เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมากวา 10 ป และขณะเดียวกันยังไดพัฒนาระบบตางๆ เพื่อรองรับ

การขยายตัวของระบบสารสนเทศในอนาคต โดยในป 2561 คณะรัฐสาสตรดําเนินการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนี้

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลท่ีสรางขึ้นมาเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลครุภัณฑของคณะ โดยมีลักษณะ

ของการบันทึก แกไข คนหา และรายงานขอมูลครุภัณฑของคณะรัฐศาสตรเปนระบบออนไลน ทําให

การปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและชวยในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของ

ผูบริหาร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2.2 พัฒนาปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server)

คณะรัฐศาสตรไดพัฒนาปรับปรุงหองเซิรฟเวอร (Server) โดยการจัดเก็บสายไฟและสาย LAN 

ใหเปนระเบียบเรียบรอย ติด Label เพื่อใหทราบจุดติดตั้ง การเชื่อมตอสัญญาณ และตัดสายสัญญาณ

ที่ไมไดใชงานแลวออกจากระบบ นอกจากน้ีชวยเอื้อประโยชนในการตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา และ

ซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ของระบบไดอยางสะดวกรวดเร็ว และสามารถพัฒนาระบบไดในอนาคต

2.3 การติดตัง้เคร่ืองสํารองไฟ (UPS)

คณะรัฐศาสตร ไดทําการติดตั้งเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) เพ่ือปองกันไฟฟาดับ ไฟกระชาก ไฟกระตุก 

อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอเครื่องแมขาย (Virtual Machine) ที่ใหบริการงานตางๆ เชน เว็บไซต 

และระบบงาน Intranet ภายในคณะรัฐศาสตรได

2.4 การเสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตรดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนเครื่องเกา เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ตางๆ เชน สามารถรองรับ Software ใหมๆ ในปจจุบันได ทางคณะไดจัดซื้อคอมพิวเตอรใหกับบุคลากร

ที่เครื่องคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย อาจารยที่บรรจุใหมที่ยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับทํางาน โดย

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมทั้งหมด 13 เครื่อง

2.5 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะรัฐศาสตร ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาเสริมสรางพัฒนานักศึกษาทุกระดับ

ชั้นการศึกษาและทุกชั้นป รวมทั้งอาจารยและบุคลากรของคณะ ใหสามารถเขาถึงการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยมีหอง “ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะรัฐศาสตร”ทั้งน้ี ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ทาพระจันทร มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ จํานวน 20 เคร่ือง และศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ศูนยรังสิต มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ จํานวน 55 เคร่ือง ซึ่งเปนประโยชนทั้งการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน การฝกอบรม ตลอดจนเพ่ือการศึกษาหาความรู การสืบคนขอมูล การคนควาขอมูล

ขาวสารจากแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง

ก. การใหบริการหอง “ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร” สําหรับการเรียน

การสอน

เปดสอนวิชา ร.602 วิธีวิทยาเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร

• วันที่ 5, 12, 19, 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00–16.00 น. จํานวน 30 คน

• วันที่ 3, 10, 17, 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00–16.00 น. จํานวน 30 คน

เปดสอนวิชา IR601 Research Design and Methods in IR

• วันที่ 10, 17, 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. จํานวน 12 คน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ข. การใหบริการหอง “ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต” สําหรับการเรียน

การสอน

เปดสอนวิชา ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร ประจําภาคการศึกษา 1/2561

• วันที่ 9, 16, 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30–12.30 น.จํานวน 50 คน

• วันที่ 6, 13, 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30–12.30 น. จํานวน 50 คน

• วันที่ 25 กันยายน 2561 – 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30–12.30 น. จํานวน 50 คน

เปดสอนวิชา ร.342 เทคนิคการบริหารและการจัดการตามหลักสูตร ประจําภาคการศึกษา 1/2561

• วันที่ 6, 13, 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30–16.30 น. จํานวน 30 คน

เปดสอนโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร (EPA) 

วิชา รบ.640 การวิจัยสําหรับนักบริหาร

• วันที่ 1, 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น. จํานวน 50 คน

ค. การใหบริการหอง “ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต” สําหรับเปนศูนย

ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอยางมีประสิทธิภาพ

• วันที่ 10–12 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00–16.00 น. จํานวน 50 คน/วัน

• วันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00–16.00 น. จํานวน 50 คน/วัน

โครงการอบรม Microsoft Office EXCEL

• วันที่ 17–19 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00–16.00 น. จํานวน 50 คน/วัน

• วันที่ 24–26 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00–16.00 น. จํานวน 50 คน/วัน

• วันที่ 17–19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00–16.00 น. จํานวน 50 คน/วัน

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2.6 การให้บริการด้านอ่ืนๆ

คณะรัฐศาสตร ยังไดบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรและนักศึกษา เชน การศึกษา 

วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะใหพรอมตอการใหบริการอยางตอเนื่อง การดูแลระบบฐานขอมูลของฝายหรืองานตางๆ ภายใน

คณะ การดูแลระบบเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขายภายในคณะ การใหคําปรึกษา

ดานระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูล และเว็บไซต การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมเบื้องตนแก

นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร การประสานงานดานระบบสารสนเทศกับหนวยงานอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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งานบริการวิชาการ
และสื่อสารองคกร

1. ด้านบริการวิชาการ
ปการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตรไดใหบริการวิชาการแกสังคม โดยไดมีการจัดเสวนา บรรยายพิเศษ 

สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการดานตางๆ ทางรัฐศาสตร การจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ การใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อประชาชน การจัดโครงการฝกอบรม การส่ือสารองคกร 

และมีการจัดทําตําราและวารสารตางๆ ดังนี้

1.1 การเสวนาวิชาการและจัดบรรยายพิเศษ

คณะรัฐศาสตรไดจัดโครงการฝกอบรม การเสวนา/สัมมนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษในโอกาส

สําคัญตางๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาในปการศึกษา 2561 ไดดําเนินการดังนี้

หัวขอกิจกรรม วัน เดือน ป พ.ศ.

อนาคตประชาธิปไตยไทย: ขามพนกับดักความหวัง? 14 มิถุนายน 2561

ธเนศปนปวน ในวาระครบรอบการเกษียณอายุราชการ อาจารยธเนศ วงศยานนาวา 22 มิถุนายน 2561

โครงการศึกษาประชาธิปไตยในประเทศเพ่ือนบานจากไทยถึงพมา 9 สิงหาคม 2561

สัมมนาระดมปญญาคร้ังที่ 11 “การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด” 23 สิงหาคม 2561

‘Trends in Southeast Asian Politics: Mediated Populism, Electoralism, 
Authoritarianism?’ By Duncan McCargo

26 กันยายน 2561

สังคมศาสตรสันติวิธี: ความขัดแยง, ปฏิทรรศนการกดข่ี และ วิถีนักรบ/สันติวิธี โดย 
Prof.Dr.Lester Kurtz และ Dr. Mariam Kurtz

27 กันยายน 2561

โครงการ “รัฐศาสตรสไตลเกษียร: ครูกับศิษยเสวนา” 27 ตุลาคม 2561

โครงการตั้งโจทยตอบอนาคต ธรรมศาสตร Resolution คร้ังที่ 1 
“การแกปญหาความเหล่ือมลํ้า”

26 พฤศจิกายน 2561

โครงการตั้งโจทยตอบอนาคต ธรรมศาสตร Resolution คร้ังที่ 2 
“การกระจายอํานาจและปฏิรูประบบราชการ”

13 ธันวาคม 2561

อานใหมพุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจํา 14 ธันวาคม 2561

สันติสนทนา เสนทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต 2534–2554 17 ธันวาคม 2561

โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “เลือกตั้ง 62?: ศาสตรและศิลปของการเลือกตั้ง
และอภินิหารทางการเมือง”

21 มกราคม 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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หัวขอกิจกรรม วัน เดือน ป พ.ศ.

โครงการตั้งโจทยตอบอนาคต ธรรมศาสตร Resolution คร้ังที่ 3 
“การแกปญหาคอรรัปชัน”

21 มกราคม 2562

งานเสวนานักวิจัยรุนใหม รัฐศาสตรหลากฉากทัศน 
“สนทนาขามสาขา นานาทัศนะการวิจัยเรื่องความมั่นคง” ครั้งที่ 1

29 มกราคม 2562

ฝุน มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 8 กุมภาพันธ 2562

การหาทางออกของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 14 กุมภาพันธ 2562

การปกปองศาสนบุคคลและศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์: รัฐศาสตรไมฆา ในฐานะทางเลือก 18 กุมภาพันธ 2562

งานเสวนานักวิจัยรุนใหม รัฐศาสตรหลากฉากทัศน 
“การศึกษาระบบราชการเปรียบเทียบการเมืองในระบบราชการไทย” ครั้งที่ 2

27 กุมภาพันธ 2562

ถามตอบสงมอบนโยบาย 1 มีนาคม 2562

100 ปแหงวิกฤติการหรือสันติภาพ สองอดีตสูอนาคตความสัมพันธระหวางประเทศ 11 มีนาคม 2562

งานเสวนานักวิจัยรุนใหม รัฐศาสตรหลากฉากทัศน 
“การสลายการเมืองแบบสองเส่ียง วิพากษอุดมการณที่ขัดแยง” ครั้งที่ 3

21 มีนาคม 2562

งานเสวนานักวิจัยรุนใหม รัฐศาสตรหลากฉากทัศน ในหัวขอ “เพศสภาวะขามชาติ 
ในการพัฒนาระดับโลกขององคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา” 
ครั้งที่ 4

24 เมษายน 2562

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561



74

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICIRD) รวมเปนเจาภาพระหวาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในหัวขอ “A new Global Network: What’s Next of “The Turn” in 

International Relations and Development” ในวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประชาชน

ก. โครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รัฐศาสตร ธรรมศาสตร “ครูกับการสรางพลเมืองประชาธิปไตยสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา” รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 23–26 กรกฎาคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

ข. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

โครงการนํารองสําหรับชุมชนเทศบาลทาโขลงกิจกรรม “ความหลากหลายของอาเซียน” ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ใหแกประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง 

จั งหวั ดปทุมธานี  จํ านวน  50  ท  าน  โดยการจั ดกิ จกรรมให  ความรู  ใ น เ รื่ อ งของประ เทศ

เพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลทาโขลง รวมจัดกิจกรรมกับนักศึกษา

โครงการ MAP ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน

วันที่จัดอบรม หลักสูตรการฝกอบรม วิทยากร

28–29 มิถุนายน 2561 “การกําหนดเสนทางการฝกอบรม Training 
Roadmap” รุนที่ 1

ผศ.ดร.สุนิสา ชอแกว

3–4 กรกฎาคม 2561 “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงาน
การประชุม” รุนที่ 1 (ทาพระจันทร)

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
พลตรีกิจคณิตพงษ อินทอง

10–12 กรกฎาคม 2561 กลยุทธการจัดทําและการประเมินผลโครงการ
อยางมืออาชีพ รุนที่ 3

รศ.ดร.ไตรรัตน โภคพลากรณ
ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ

23–25 กรกฎาคม 2561 “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ
การเขียนรายงานการประชุม” รุนที่ 25

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
พลตรีกิจคณิตพงษ อินทอง

29–31 ตุลาคม 2561 “การวิเคราะหกลั่นกรองหนังสือราชการและ
เกษียนหนังสืออยางมืออาชีพ” รุนที่ 5

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
พลตรีกิจคณิตพงษ อินทอง

6–7 ธันวาคม 2561 “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงาน
การประชุม” รุนที่ 2 (ทาพระจันทร)

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
พลตรีกิจคณิตพงษ อินทอง

1.5 หนังสือตําราและวารสารวิชาการคณะรัฐศาสตร์

ก. หนังสือและตําราเรียนทางดานรัฐศาสตร

• จักรญาณวิทยา: ธเนศ วงศยานนาวา กับบทสนทนารอบตัว

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว บรรณาธิการ

• ประวัติศาสตรการทูตยุโรปตั้งแตสมัยราชาธิปไตยจนถึงปจจุบัน: พัฒนาการดานการทูต

รศ.ดร.บรรพต กําเนิดศิริ เขียน

• เร่ืองตองรูเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน อาเธอร อาร. โครเบอร เขียน

ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ แปล

ข. วารสารรัฐศาสตรสาร

• รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2561)

• รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2561)

• รัฐศาสตรสาร ปที่ 39 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2561)

ง. วารสารรัฐศาสตรนิเทศ

• รัฐศาสตรนิเทศ ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม–มิถุนายน 2561)

• รัฐศาสตรนิเทศ ปที่ 4 ฉบับที่ 1–2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2561)

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.6 สื่อสารองค์กร

คณะรัฐศาสตร ไดทําการเปลี่ยนแปลงชองทางการส่ือสารผาน Facebook page ใหม โดยแยกเปน

เพจที่ใชสื่อสารภายนอก นําขอมูลออกสูประชาชนในวงกวาง และอีกเพจที่ใชสําหรับการสื่อสารภายใน

กับนักศึกษา ไวแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของแตละวิชา

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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งานยุทธศาสตร
และการบริหาร

เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งในการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร จึงไดกําหนดยุทธศาสตรโดย

มุงเนนการบริหารจัดการควบคูไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงาน

ตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร บรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังอยางเต็มประสิทธิภาพ ในป 2561 คณะรัฐศาสตร 

ไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการท้ังในดานบุคลากร การเงิน งบประมาณ อาคารสถานท่ี และการ

ดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้

1. บุคลากร

1.1 จํานวนบุคลากร

ในปจจุบันคณะรัฐศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 43 คน (รวมอาจารยตามสัญญาจางและ

อาจารยชาวตางชาติ) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 64 คน รวมท้ังสิ้น 107 คน ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ เปนอาจารยประจําในสาขาการเมืองการปกครอง จํานวน 12 คน สาขา

บริหารรัฐกิจ 10 คน และสาขาการระหวางประเทศ จํานวน 15 คน อาจารยประจําตามสัญญาจาง 

จํานวน 3 คน อาจารยชาวตางชาติ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 1 คน และอาจารยชาวตางชาติ 

(พนักงานเงินรายได) จํานวน 2 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ

การระหวางประเทศ 15 คน, 35%
การเมืองการปกครอง 12 คน, 28%
บริหารรัฐกิจ 10 คน, 23%
อาจารยประจําตามสัญญาจาง 3 คน, 7%
อาจารยชาวตางชาติ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
1 คน, 2%
อาจารยชาวตางชาติ (พนักงานเงินรายได)
2 คน, 5%

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 24 คน ลูกจางประจํา จํานวน 

5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะรัฐศาสตร) จํานวน 15 คน พนักงานเงินรายได ประเภทประจํา 

9 คน และพนักงานเงินรายได ประเภทชั่วคราว 11 คน รวมท้ังสิ้น 64 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงสัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน, 38%
พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะรัฐศาสตร)
15 คน, 23%
พนักงานเงินรายได ประเภทประจํา
9 คน, 14%
พนักงานเงินรายได ประเภทช่ัวคราว
11 คน, 17%
ลูกจางประจํา 5 คน, 8%

1.2 วุฒิการศึกษา

อาจารยคณะรัฐศาสตร จํานวน 43 คน (รวมอาจารยประจําตามสัญญาจางและอาจารยชาวตางชาติ) 

มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 35 คน และวุฒิปริญญาโท จํานวน 8 คน ดังนี้

แผนภูมิแสดงสัดสวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก 35 คน, 81%
ปริญญาโท 8 คน, 19%

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.3 ตําแหน่งทางวิชาการ

อาจารยคณะรัฐศาสตร จํานวน 40 คน รวมอาจารยประจําตามสัญญาจาง (ไมรวมอาจารยชาว

ตางชาติ) มีตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง ศาสตราจารย จํานวน 8 คน รองศาสตราจารย จํานวน 

9 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน และอาจารย จํานวน 9 คน

แผนภูมิแสดงสัดสวนอาจารยประจําของคณะรัฐศาสตร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

ศาสตราจารย 8 คน, 20%
รองศาสตราจารย 9 คน, 22%
ผูชวยศาสตราจารย 14 คน, 35%
อาจารย 9 คน, 23%

1.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะรัฐศาสตรไดสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนวิชาการอยางตอเนื่องตลอดมา ในป 2561 คณะรัฐศาสตรมุงเนนพัฒนาศักยภาพและ 

สมรรถนะ รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนใหแกบุคลากร โดยมีโครงการที่บุคลากรเขารวมการประชุม สัมมนา

และอบรม ไดแก โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 29 โครงการ โครงการพัฒนา

ศักยภาพและ สมรรถนะในการทํางาน จํานวน 5 โครงการ โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 1 โครงการ และโครงการเพิ่มพูนความรูเฉพาะทาง จํานวน 5 โครงการ รวมท้ังสิ้น 

40 โครงการ ดังนี้

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ก. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงาน/สถานท่ี

1 13–20 สิงหาคม 
2561

Symposium speaker at the 24 world 
congress of philosophy

The Chinese Organizing 
committee for 24 WCP 
2018

2 10–19 กันยายน 
2561

The annual EAIE conference and 
exhibition and conference with board 
of University of GERMAN

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการ
จัดนิทรรศการแนะนํา
หลักสูตรนานาชาติ และ
โครงการเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการนานาชาติ

3 21 กันยายน – 
1 ตุลาคม 2561

ประชุม Futurelab 3 on political 
feminism in Asia

มูลนิธิ Friedrich Ebert 
Stiftung

4 8–10 ตุลาคม 
2561

เขารวมประชุม Carnegie Civic Network 
Meeting “Conservative Civil Society in 
Developing and Transitional Countries”

Carnegie Endowment for 
International Peace

5 15–16 ตุลาคม 
2561

เขารวมประชุม Workshop on Urban 
Political in Southeast Asia

Australian National 
University

6 17–21 ตุลาคม 
2561

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนรูทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 
ณ กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน ไตหวัน

คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7 18 ตุลาคม – 
12 พฤศจิกายน 
2561

Global Coalition Security Cooperation 
Anti ISIS Effort in the Indo Pacific

U.S. Department of State

8 25–26 ตุลาคม 
2561

Center periphery Relations in Asia A 
Cutting Edge Debate

National University of 
Singapore

9 11–23 พฤศจิกายน 
2561

Conference QS Apple Future 
Universities in The Asia-Pacific: 
The Changing Face of Higher 
Education

สาธารณรัฐเกาหลี

10 14–17 พฤศจิกายน 
2561

เจรจาทําความรวมมือตกลงทางวิชาการ 
Aberystwyth University

Aberystwyth University

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ก. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงาน/สถานท่ี

11 27 พฤศจิกายน – 
1 มกราคม 2562

ไดรับเชิญเขาดูงานมหาลัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดแก TONGJI University, 
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 
International Studies University, Beijing 
University และ Tsinghua University 
เพื่อเยี่ยมคาระวะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
และปรึกษาหารือความรวมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย 5 แหง 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

12 9–13 ธันวาคม 
2561

invitation to attend The Pacific Forum, 
US Mission to ASEAN and The Jakatra-
based Habibie Center เพ่ือบรรยายในงาน 
United States-ASEAN partnership Forum 
“Us and ASEAN in the Indo-Pacific 
Region”

PACIFIC Forum

13 12–17 ธันวาคม 
2561

เจรจาตกลงความรวมมือทางวิชาการหลักสูตร
รวม ระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับ 
University of British Columbia

คณะรัฐศาสตร มธ.และ 
University of British 
Columbia

14 2 มกราคม – 
1 กรกฎาคม 2562

Nonviolent Protest and Democratic 
Consolidation in The Philippines, 
Thailand Serbia and Ukraine

Institute of Global and 
Area Studies Institute of 
Asian Studies

15 8–11 มกราคม 
2562

วิจัย เรื่อง สูความเปนประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง 
ตัวแสดงภายนอกในการปฏิรูปและพัฒนา
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาร 
2007–2015

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

16 14–17 มกราคม 
2562

International Conference on Regional 
Cooperation for the Protection of The 
Marine Environment

สาธารณรัฐสิงคโปร

17 16–17 มกราคม 
2562

เขารวมการประชุม “The Future of 
Thailand’s Democracy: Will Thailand 
return to Democracy”

Kyoto University

18 30 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ 2562

Center Periphery Relations in Asia 
A Cutting Edge Debate

National University of 
Singapore

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ก. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงาน/สถานท่ี

19 14–17 กุมภาพันธ 
2562

เขารวมโครงการนักศึกษาตางชาติเยี่ยมชม มธ. กองวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20 11–13 กุมภาพันธ 
2562

ไดรับเชิญบรรยายในงาน United States-
ASEAN partnership Forum “Us and 
ASEAN in the Indo-Pacific Region”

PACIFIC Forum

21 22–25 กุมภาพันธ 
2562

เขารวมประชุม ASEA-UNINET PLENARY 
2019

SAEAN-European 
Academic University 
Network

22 24 กุมภาพันธ – 
1 มีนาคม 2562

cooperation MOU with university 
International

Rajaratnam School of 
International Studies

23 19–23 มีนาคม 
2562

ไดรับเชิญเขาเยี่ยมชม Huawei Head 
Quarters

SKY ICT Public Company 
Limited

24 12–13 มีนาคม 
2562

Thailand Update 2018 Making Sense of 
the Elections

Columbia University

25 25–26 มีนาคม 
2562

Gauthai Univversity Gopinath Bardoloi 
Nagar Centre for South East Asian 
Studies

Gauthai Univversity

26 25–27 มีนาคม 
2562

Thailand Update 2018 Making Sense of 
the Elections

Columbia University

27 5 เมษายน 2562 เปนวิทยากร International Accreditation 
and International Recognition

University of 
Muhammadiyah 
Yogyakarta

28 8–9 เมษายน 2562 เขารวมประชุม Illiberal Entrenchment in 
Mainland Southeast Asia Conference

Australian National 
University

29 23–25 เมษายน 
2562

Moscow Conference on International 
Security

The Ministry of Defence 
of the Russian Federation

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ข. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการทํางาน

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 4 กรกฎาคม 2561 เทคนิคการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 23–25 กรกฎาคม 
2561

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ
การเขียนรายงานการประชุม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของภาครัฐ
และเอกชน คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3 25–26 กรกฎาคม 
2561

ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4 1–3 สิงหาคม 2561 การบริหารโครงการ สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5 19 พฤศจิกายน 
2561

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในภาครัฐ

คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ค. โครงการเพ่ิมพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 23–26 กรกฎาคม 
2561

การพัฒนาเว็บไซต PHP ดวยเทคนิคและ
ฟงกชั่นระดับสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ง. โครงการเพ่ิมพูนความรูเฉพาะทาง

ลําดับที่ วันที่ โครงการอบรม หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 14–15 กรกฎาคม 
2561

การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีกองทุนเมื่อ 
พรบ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของมีผลใชบังคับ

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 3–4 ธันวาคม 2561 หลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีกรและ
ผูดําเนินรายการมืออาชีพ

สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ง. โครงการเพ่ิมพูนความรูเฉพาะทาง (ตอ)

ลําดับที่ วันที่ โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

3 23–25 มกราคม 
2562

ระบบ ThaiJO2.0 สําหรับบรรณาธิการวารสาร ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI)

4 28 มกราคม 2562 การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5 7–8 มีนาคม 2562 หลักสูตร พัฒนาความรูและทักษะการ
ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ระบบ Call Center

กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ด้านอาคารสถานท่ี
การอบรมใหความรู และทําความเขาใจเก่ียวกับ 5 ส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอง ร.201 

คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร

การอบรมใหความรู  และทําความเขาใจ

เกี่ยวกับ 5 ส. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

ณ หอง ร.403 คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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วันที่ 7 มิถุนายน 2561 TU Cleanup Day ดําเนินการเปนการทําความสะอาด บริเวณโดยรอบ

คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5ส.) วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

ทาพระจันทร

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5ส.) วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

ศูนยรังสิต

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําพิธีเปด “หองเสนห จามริก” บริเวณช้ัน 1 อาคาร

คณะท่ีทาพระจันทร โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี

คณะรัฐศาสตร ใหเกียรติรวมกันตัดริบบิ้นเปดหอง

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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คณะรัฐศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา” 

ในวันจันทรที่ 28 มกราคม 2562 ใหแกบุคลากรรัฐศาสตร โดยมีวัตุประสงคเพื่อ ใหบุคลากร

คณะรัฐศาสตร ไดทราบถึงปญหาดานสุขภาวะของนักศึกษา และเรียนรูวิธีการใหคําปรึกษา และสามารถ

รวมหาแนวทางการแกปญหารวมกับนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561
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3. ด้านงบประมาณ
คณะรัฐศาสตรบริหารงานโดยมีแหลงงบประมาณหลักเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานจํานวน 3 แหลง

ดวยกัน คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และงบกองทุนคาธรรมเนียม

การศึกษาเพ่ือการพัฒนา โดยจําแนกไดตามยุทธศาสตร แผนงาน และประเภทงบประมาณ

สําหรับงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และงบกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประจําป 2561 คณะรัฐศาสตร ไดมีรายจายจริง เปนจํานวน 61,392,007.24 บาท โดยสามารถจําแนก

ตามแหลงงบประมาณ ดังนี้คือ

ก. งบประมาณรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน จํานวน 59,629,188.14 

บาทคิดเปนรอยละ 97.13 ของรายจายจริงทั้งหมด

ข . งบประมาณรายจายจริงจากงบกองทุนค าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา จํานวน 

1,762,819.10 บาท คิดเปนรอยละ 2.87 ของรายจายจริงทั้งหมด

ในสวนของงบประมาณรายจายจริงจากรายไดหนวยงานจํานวน 59,629,188.14 บาท สามารถ

จําแนกการใชจายตามยุทธศาสตรไดดังนี้ โดยยุทธศาสตรสรางบัณฑิตที่มุ งสรางประโยชนสาธารณะมี

รายจายจริงสูงสุดจํานวน 41,474,008.11 บาท (รอยละ 69.55) รองลงมา คือ ยุทธศาสตรสรางศักยภาพ

การบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและทันสมัย จํานวน 12,787,882.78 บาท (รอยละ 21.45) ยุทธศาสตร

มุงเนนการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของภาคสวนตางๆ จํานวน 3,225,274.45 บาท 

(รอยละ 5.41) ยุทธศาสตรสงเสริมงานวิจัยและงานวิชาการที่ตอบสนองตอปญหา และการพัฒนา

สังคมไทยและสังคมโลก จํานวน 2,122,427.80 บาท (รอยละ 3.56) และยุทธศาสตรสรางเครือขาย

ความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 19,595.00 บาท (รอยละ 0.03)

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานประจําป 2561



ติดตอเรา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทาพระจันทร ศูนยรังสิต

เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท 0-2613-2348

โทรสาร 0-2226-5651

Email: polsci.tu@gmail.com

เลขท่ี 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท 0-2696-5306

โทรสาร 0-2696-5302

Email: polsci.tu@gmail.com



แบบใบแจงความประสงคบริจาคเงิน
กองทุนรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 เลขท่ี ....................................

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

ขอมูลผูบริจาค

ชื่อ/นามสกุล ....................................................................................ที่อยูเลขท่ี ..................หมูที่ ...............ถนน .................................................

ตําบล/แขวง ........................................อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย ........................

โทรศัพท....................................................................... E-mail ........................................................................................................................................

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

❍ เงินสด

❍ เช็คธนาคาร ...................................................สาขา ........................................................ เลขท่ีเช็ค .............................................................

❍ โอนเงินผานบัญชีกองทุนรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 1. ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี กองทุนรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขท่ี 905-0-08204-1

 2. ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี กองทุนรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขท่ี 155-2-12837-1

 3. ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี กองทุนรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขท่ี 003-3-81477-1

หมายเหตุ กรุณาสงแบบฟอรมนี้ พรอมใบโอนเงินเขาบัญชี มาที่ 

นางสาวสุวรรณา จงขะวะดี คณะรัฐศาสตร มาหวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

โทรศัพท 0-2613-2350 โทรสาร 0-2226-5651



Email: polsci.tu@gmail.com

Email: polsci.tu@gmail.com
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