ผลิตบัณฑิต
สร้างองค์ความรู้
รับใช้สังคม
มุ่งสู่นานาชาติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Political Science Thammasat University
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สารอวยพร

เนื่องในโอกาส

“วันคล้ายวันสถาปนา
คณะรัฐศาสาตร์ ครบรอบ 64 ปี”
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ
64 ป ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นี้ ผมในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร
ขอแสดงความยนิ ดีก บั ค วามส�ำ เร็จข องคณะรฐั ศาสตรแ ละขอขอบคุณค ณาจารย นักศึกษา
และศษิ ยเกา ตลอดจนเจาหนาที่คณะรฐั ศาสตรทกุ ทานที่รว มเปนสว นหนึง่ ในการสานตอ
เจตนารมณของมหาวิทยาลัย และเปนพลังข ับเคลื่อนที่สำ�คัญในการผลิตผลงานวิชาการ
และบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคมเพื่อรับใชประเทศชาติทั้งในภาครัฐและเอกชน
ความสำ�เร็จของคณะรัฐศาสตรนั้นเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไปทั้งคุณภาพ
ในเชิงว ชิ าการทงั้ 3 สาขาวิชา ไดแก การเมืองการปกครอง บริหารรฐั ก จิ และการระหวาง
ประเทศ ตลอดจนระยะเวลาในการผลิตบ ณ
ั ฑิตส งิ หแ ดงทมี่ ชี อื่ เสียงจากรนุ ส รู นุ อ อกรบั ใช
สังคมจำ�นวนมากในภาคสวนตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ความสำ�เร็จดังกลาว
เกิดขึ้นไดดวยพลังแรงกาย แรงใจ และความรวมมือของพวกทานทุกคน
ในโอกาสนี้ ผมขอเปนก �ำ ลังใจใหท กุ ทานในการรกั ษาเอกลักษณแ ละความดงี ามนไี้ ว
ใหอยูเคียงคูกับคณะรัฐศาสตร และยึดมั่นปรัชญาในการกอตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และปรัชญาของคณะรฐั ศาสตรเพือ่ เปนแนวทางในการด�ำ เนินงานดงั่ ท เี่ คยยดึ ถือป ฏิบตั กิ นั 
มา สุดทายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีร ัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล
ประทานพรแกทกุ ทาน ใหมแี ตค วามสขุ ค วามเจริญ มีส ขุ ภาพพลานามัย สมบูรณ แข็งแรง
มีกำ�ลังใจและสติปญญาที่มั่นคง เพื่อชวยกันพัฒนาประเทศชาติ ใหเจริญวัฒนาสถาพร
ตลอดไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารคณบดี

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับเปนเวลากวา ๖ ทศวรรษ ทีค่ ณะรฐั ศาสตร มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร ไดท �ำ หนา
ทีใ่ นการเปนส ถาบันก ารศกึ ษาชนั้ นำ�ของประเทศ ทีผ่ ลิตบ ณ
ั ฑิตท มี่ คี ณ
ุ ภาพ สรางองคความ
รูท างวชิ าการดา นรฐั ศาสตรท ที่ นั สมัย และใหบริการทางวชิ าการแกส งั คมอยางกวางขวาง
มาโดยตลอด จนท�ำ ใหค ณะสามารถสรางเกียรติภมู เิ ปนทีป่ ระจักษ ซึง่ ค วามส�ำ เร็จด งั กลาว
จะเกิดขึ้นมิไดหากปราศจากสวนรวมที่เขมแข็งของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษยเกาของคณะจากรุนสูรุน
ในวาระที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร จะมีอายุครบรอบ ๖๔ ปแหง
การสถาปนาในปนี้ นอกจากจะรวมยินดีกับความกาวหนาอ ยางมั่นคงของคณะแลว ผม
ยังขอถือโอกาสนี้ ในการแสดงความขอบคุณตอความตั้งใจจริงของคณาจารย บุคลากร
รวมถึงศ ษิ ยเกา ในอดีตท ผี่ า นมาทลี่ ว นมสี ว นชวยในการสรางเกียรติภมู ใิ หแ กค ณะของเรา
และผมยังจ ะขอถือโอกาสนีใ้นการใหคำ�มั่นว าจ ะตั้งใจและทุมเทในการทำ�งานใหก ับค ณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร เพือ่ ใหค ณะของเราสามารถธ�ำ รงรักษาเกียรติภมู นิ ไี้ ด
อยางมั่นคงตอไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
Faculty of Political Science Thammasat University
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สารนายกสมาคม
รัฐศาสตร์

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ป ของการสถาปนาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นี้ ดิฉันในนามของนายกสมาคมรัฐศาสตร
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ และศิษยเกา ขอแสดงความยินดี
ที่คณะรัฐศาสตรของเราประสบความสำ�เร็จในการเปนสถาบันการศึกษาดานการเมือง
การปกครองระดับแนวหนาของประเทศ มีความกาวหนาในงานวิชาการ และที่สำ�คัญ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดผลิตบุคคลที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม
อันเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติแ ละสังคมอยางยิ่ง
โอกาสนี้ ดิฉนั ขออาราธนาคณ
ุ พระศรีรตั นตรัยและสง่ิ ศกั ดิส์ ทิ ธิทง้ั หลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลประทานพรใหค ณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนพนี่ อ งสงิ หแ ดงทกุ ร นุ ทุกคน
และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีพ ลังกายใจ และ
พลังป ญ
 ญาเพือ่ ร ว มกันส รางสรรคพ ฒ
ั นาทงั้ ง านวชิ าการและงานผลิตบ คุ ลากรทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ใหแ กส งั คมไทยของเรายงิ่ ๆขนึ้ ทัง้ นี้ สมาคมฯและศษิ ยเกาพ รอมจะใหการสนับสนุนด �ำ เนิน
งานของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร อยางเต็มความสามารถตลอดไป

(นางนินนาท ชลิตานนท์)
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Message
of Facilitation
on the 64th Anniversary
of the Faculty of Political Science,
Thammasat University”
By Dr. Surin Pitsuwan
Professor Emeritus

It gives me a great pleasure to extend my heartfelt congratulations
to the faculty members, the alumni and the students of the Faculty
of Political Science, Thammasat University on the occasion of the 64th
Anniversary of the Faculty.
We study political science, Aristotle says, because it is the supreme
“Practical Science”, dealing with the overall design of a political community (polis). The Greek Sage also described it as “the architectonic
science” in which men and women deliberate on the structure of a
“good society.”
“When I took the course on “Political Theory 101” with Professor
Saneh Chamarik, back in 2511 (1968)” here in this very premise, I and
my fellow students of the short-lived “Political Studies Department”
were told that we needed to study this “architectonic science” because
we would need “an intellectual framework” in order to under stand
the pursuit of power and the application of the power for the benefit
of the society at large.
The mission of political science, then, remains true until this very
day, i.e. the pursuit of the study of power for the purpose of building
a good society.
Faculty of Political Science Thammasat University
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Internationally and internationally, here at home or in the global
arena, students of politics or political science should be committed to
not just the pursuit and acquisition of power for narrow gains or any
particular interest, but we should aim at the noble purpose of understanding the relationship between power and its larger objective...a
prosperous, fair, just society.
We must aim at visualizing and constructing a society that enables
all of its members, men and women, to reach their full potentiality.
A society that does not achieve this cannot be said to be a “good
society.”
For the past 64 years, the Faculty of Political Science at Thammasat University has dedicated itself to this noble pursuit. And together
we have contributed so much towards the achievement of that lofty
goal.
As we move into our 8th decade, we shall renew our institutional
commitment and rededicate ourselves to scale a new height in the
analysis of power, its acquisition and its application. Never before in the
existence of Thammasat University itself that we need to re-examine
the role of power and its implications than today. Never before that
students of politics have ever been more challenged to provide our
society with a new vision of a Thai society that is ennobling for our
people to a higher standard of civic virtues, and enabling our citizens to
find better solutions to the many challenges we are facing as a society,
as a community and as a country. Or indeed, as a nation state.
I wish all of us continued success in this noble field of study for
the purpose of a better quality of life to all our Thai people and the
larger community of nations beyond.

Surin Pitsuwan, Ph. D.
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รายนามผู้บริหาร

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ วิโรจน์ อาลี
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
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ผู้อำ�นวยการ

โครงการต่างๆ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
รองผู้อำ�นวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการโครงการบริการสังคม
และรักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
สาธารณะสำ�หรับนักบริหาร (EPA)

ผู้อำ�นวยการโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สำ�หรับนักบริหาร (MPE)
และประธานที่ประชุมคณาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

Faculty of Political Science Thammasat University
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ข้าราชการ พนักงาน มธ. เเละ
พนักงานเงินรายได้
คณะรัฐศาสตร์

ภาพจากซ้ายไปขวา

งานบริการการศึกษา

งานบริการวิชาการ
นางสุนันทา จีนแจ้ง

ภาพจากซ้ายไปขวา

ศูนย์ดิเรก ชัยนาม

นายเจษฎา ณ ระนอง, นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร,
นางสาววราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (หัวหน้างาน ),
นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์, นางสาวนิรินธร มีทรัพย์นิคม,
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้

10

Annual Report 2012

ภาพจากซ้ายไปขวา

งานคลังและพัสดุ

นางหทัยชนก พงษ์เถือ่ น, นางสาวสายฝน อำ�พันศรี,
นางอัญชลี เขมการโกศล (หัวหน้างาน), นางสาวรวิกานต์ ผอบเงิน,
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล, นางพรชนิตว์ ทองแจ่ม
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ภาพจากซ้ายไปขวา

งานบริหารเเละธุรการ

งานนโยบายและแผน

แถวบน
นายภาคภูมิ ราชแสง, นายพรพิบลู รักธรรม,
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย, นายสายัณห์ เทพแดง
แถวล่าง
นางสาวทิพา ภัทรกำ�พล, นางสาวกรวรรณ สวัสดี,
นางอารยา แสงทอง (รก.หัวหน้างาน), นางสาวจุรพ
ี ร กลิน่ ขจร

นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง, นางสาววชิรญาณ์ อยูเ่ ปรม,
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบลู ย์ (หัวหน้างาน)

โครงการบริการสังคม

นางอัญชลี เขมการโกศล (เลขานุการโครงการ),
นางสาวนิฐชิ า ทองขำ�, นางรัชนี น้อยเปีย,
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์,
นายนิกร จูงใจ (พนักงานสถานที่ )

ภาพจากซ้ายไปขวา

ภาพจากซ้ายไปขวา

โครงการ MPE
ภาพจากซ้ายไปขวา

โครงการ EPA

นางสุวรรณา จงขะวะดี, นางสาวธนชล อุดมลาภ,
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์, นางสาวบุษกร พิมพา

แถวบน
นายฐาประนิต น้อยดี (พนักงานสถานที)่ ,
นางสาวณัฐชา ทับมาโนช
แถวล่าง
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน,
นางสาวนงพงา สุยะ

Faculty of Political Science Thammasat University
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ภาพจากซ้ายไปขวา

โครงการ MIR

แถวบน
นางสาวกาญจนา ขำ�หุน่ ,
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ (พนักงานสถานที)่
แถวล่าง
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง, นางสาวสุพร มุขพิมพ์พนั ธ์

ภาพจากซ้ายไปขวา

โครงการ BMIR

นางสาวศิรประภา เฉลิมเผ่า, นางสาวเกวลี ศรีหะมงคล,
นางสาวชาลิดา อรัญทิมา, นางสาวนฤมล นิม่ นวล

ภาพจากซ้ายไปขวา

พนักงานสถานที่

นายรักรบ รักรุง่ เรือง, นางสาวสุปราณี สังข์กลัด,
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์

ภาพจากซ้ายไปขวา

พนักงานสถานที่

นางกาญจนา วินยั กุล, นายสมชาติ ศรีคร้าม,
นายโชติศกั ดิ์ กล่�ำ ช้าง

พนักงานสถานที่

ภาพจากซ้ายไปขวา
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นางกาญจนา น้อยเปีย, นางเตือนใจ กองขุนจันทร์
นายประสิทธิ์ ฤทธิด์ ี

Annual Report

Faculty of Political Science

2012

Hall of Fame
ประกาศเกียรติคุณ
คณะรัฐศาสตร์

ดร.สุรินทร พิศส ุวรรณ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมติแตงตั้ง
ให ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
ได รั บ ก ารย กย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ให ดำ � รงตำ � แหน ง
ธรรมศ าสตราภิ ช าน คนที่ 3 ของม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ดวยเปนผ ูท รงคุณวุฒิ ที่ม ีความรู ความ
เชี่ยวชาญเปนที่ป ระจักษในสาขาวิชารัฐศาสตร และ
มีผ ลงานที่ส รางชื่อเสียงใหแ กป ระเทศชาติอ ยางโดด
เดน โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหนง 2 ป ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย์
ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ไดรับรางวัล El-Hibri Peace Education
Prize ประจำ�ป 2012 จาก EL-HIBRI CHARITABLE
FOUNDATION ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผอู ทุ ศิ ต น
แกก ารพฒ
ั นาสนั ติศ กึ ษาในสงั คมไทยและสงั คมโลก

รองศาสตราจารย
ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร

อาจารย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศ ิริ

ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดน ประเภทอาจารยประจำ�ป 2555 ของมหาวิทยาลัย
แหงชาติ ประจำ�ป 2555 ของสภาวิจัยแหงชาติ ธรรมศาสตร
ในสาขารัฐศาสตรแ ละรัฐประศาสนศาสตร
Faculty of Political Science Thammasat University
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ศาสตราจารย ดร.เกษียร เตชะพีระ
ศาสตราจารย ป ระจำ �สาขาก ารเมื อ งก าร
ปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ได รั บ ก ารเ ชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป น กี ร ตย าจ ารย แ ห ง
ม หาวิ ท ยาลั ย ธ รรมศาสตร สาขาสั ง คมศาสตร
ประจำ�ป 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณารางวัลโล่เกียรติยศ ประจำ�ปี 2556
เพื่อมอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จำ�นวน 2 คน ดังนี้

14

นายปรีชา เลิศกมลมาศ

นายณรงคชัย ศิริรัตนมานะวงศ

ปจจุบันด ำ�รงตำ�แหนง คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำ�นักงานคณะ
กรรมการป  อ งกั น แ ละป ราบปรามก ารทุ จ ริ ต แ ห ง
ชาติ (ป.ป.ช) ผูไ ดรับเกียรติไ ดรับร างวัลโลเกียรติยศ
ประจำ�ป 2556 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
ฐานะศิษยเกาดีเดน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ปจจุบันดำ�รงตำ�แหนง ผูชวยกรรมการผูจัด
การใ หญ ฝ  า ยท รั พ ยากรบุ ค คล บริ ษั ท โตโยต า
มอเตอร เอเชียแปซิฟคฯ จำ�กัด ผูไดรับเกียรติไดรับ
รางวัลโลเกียรติยศ ประจำ�ป 2556 จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในฐานะศิษยเกาดีเดน คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

โครงการทูตไบเออร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม

คณะกรรมพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก ได้
ดำ�เนินการตัดสินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดย นางสาว
พิมรำ�ไพ เตชะวิจิตรา เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัด
เลือกครัง้ นี ้ พร้อมเงินสนับสนุนการทำ�โครงการดา้ น
สิง่ แวดล้อมตามทีส่ ง่ ประกวด ทุนละ 10,000 บาท

โครงการคายหองสมุด “พี่ใหนอง...ปที่ 6”

ณ โรงเรี ย นวั ด เ ทพรั ต นวน าร าม อำ � เภอส รรคบุ รี   
จังหวัดชัยนาท ระหวางวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2555

โครงการเปดถ้ำ�สิงหครั้งที่ 6

ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ กลุมอาคาร
สังคมศาสตร (SC)

Faculty of Political Science Thammasat University
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โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแ ละส  ง เสริ ม โครงการสานสมั พันธไทย-อาเซียน ครัง้ ท่ี 3:
ภาวะผูนำ�แกนักศึกษา เพื่อเตรียมความ เพื่อนใกลชิด มิตรใกลบาน ภายใตการให
ความสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต
พรอมสูชีวิตการทำ�งาน
ประจำ�ปการศึกษา 2555 วันที่ 27 – 28  มกราคม   ไทย ณ กรุงเวียงจันทน และ สำ�นักงาน
จังหวัดหนองคาย
2556 ณ  อิงธารรีสอรท จังหวัดนครนายก
ระหว า งวั น ที่ 16-19 มกราคม 2556 ณ คณะ
นิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

โครงการตอบปญหาดานรัฐศาสตรเนื่องใน
วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

งานสัมมนา 1st Bangkok International
(เซียงไฮ้ - เกาะผูโถ่วซาน - นานกิง) รุน 20 และ Student Conference 2012 ระหวางวันที่
ทัศนศึกษาดูงานสาธารณรัฐป ระชาชนจีน

รุ่น 3 ศูนย์พัทยา ระหวางวันที่ 6-10 มีนาคม 2556 12-13 ตุลาคม 2555
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หมายเหตุ มีคณะกรรมการประจำ�โครงการ
EPA / MPE / นานาชาติ

โครงการ EPA
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโครงการ EPA

คณะกรรมการ
ประจำ�โครงการบริการสังคม

โครงการบริการสังคม
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์
ผู้อำ�นวยการโครงการบริการสังคม

โครงการ MPE
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการโครงการ MPE

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

ศูนย์ดิเรก ชัยนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
อ.วิโรจน์ อาลี

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

คณะกรรมการประจำ�คณะ

Faculty of Political Science

โครงการ MIR /BMIR

รองผู้อำ�นวยการหลักสูตรนานาชาติ
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

โครงการหลักสูตรนานาชาติ
รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ

หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

รองคณบดีฝ่ายริหาร
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

โครงสร้างผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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งานบริการการศึกษา

- งานปริญญาตรี
- งานบัณฑิตศึกษา
- งานพัฒนาการเรียนการสอน
และประเมินผลการสอน
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมภายใน
- งานฐานข้อมูล

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารและธุรการ

รองคณบดี
ฝ่ายการนักศึกษา

- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
- งานการเจ้าหน้าทีแ่ ละอัตรากำ�ลัง
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
- งานสารสนเทศและเว็บไซต์
- งานฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมภายใน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมภายใน

งานคลังและพัสดุ
- งานจัดทำ�งบประมาณ
- งานจัดทำ�แผนงาน
- งานฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมภายใน

งานนโยบายและแผน

เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

คณบดี

คณะกรรมการประจำ�คณะ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจยั

- งานสัมมนาวิชาการ
- งานประชุมวิชาการ
- งานผลิตตำ�ราและหนังสือ
- งานเอกสารวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมภายใน

งานบริการวิชาการ

รองคณบดีฝา่ ย
วิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ

คณะกรรมการ
โครงการบริการสังคม

งานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

- ฝ่ายฝึกอบรม

Development)

TMTT (Thailand-Malaysia Think Tank)
CEAS (Community of East ASIAN Scholars)
ICAD (International Center on Area based

International Relations and Development)

ICIRD (International Conference on

- ฝ่ายเครือข่ายวิจยั ระหว่างประเทศ

งานวิจยั เชิงนโยบายThink Tank
งานบริหารงานวิจยั
งานสัมมนา/ประชุมวิชาการด้านวิจยั
งานผลิตเอกสาร/สือ่ พิมพ์ดา้ นการวิจยั /
งานฐานข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานควบคมภายใน

- ฝ่ายวิจยั

ศูนย์ดิเรก ชัยนาม

-MPE
-EPA
-หลักสูตรนานาชาติ
-MIR
-BMIR

โครงการ
บริการสังคม

โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต
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หารและธุรการ
ผลการดำ�เนินงาน งานบริ
คณะรัฐศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ

งานบริหารและธุรการ ทำ�หนา้ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นับตัง้ แต่การสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง โอน-ย้าย การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ การกำ�หนดตำ�แหน่ง การเปลี่ยนตำ�แหน่ง การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลา การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การ
ลาประเภทต่างๆ การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำ�หน้าที่ในการควบคุม
ดูแลอาคารสถานที่ ควบคุม ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งทำ�หน้าที่สนับสนุนและเอื้ออำ�นวยการ
จัดการเรียนการสอนให้ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย เช่น การดูแลห้องบรรยาย การจัดหาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สำ�หรับการเรียนการสอนประจำ�ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม จากภาระงานดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ยังเป็นหน่วยงานทีใ่ หก้ ารสนับสนุนการดำ�เนินงานของสายงานอืน่ ๆ ในคณะฯ อีกดว้ ย สำ�หรับงาน
บริหารและธุรการปฏิบัติงานทั้งที่สำ�นักงานเลขานุการคณะท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต

ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ในปัจจุบนั มีการบริหารสำ�นักงาน 2 แห่ง กลา่ วคือสำ�นักงานเลขานุการคณะทา่ พระจันทร์ 
และศูนย์รังสิต มีบุคลากรทั้งหมดจำ�นวน 104 คน โดยจำ�แนกได้ดังนี้
1. คณาจารย์ มีจำ�นวน 37 คน ตามรายชื่อ จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา ตำ�แหน่งทางวิชาการ และ
สาขาวิชา ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำ�นวน 4 คน คือ
Dr. Lowell D. Skar, Dr. Michele Tan, Dr. Takashi Tsukamoto และ Ms. Miyo Hanazawa
Faculty of Political Science Thammasat University

19

www.polsci.tu.ac.th

รายชื่ออาจารย์ จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และสาขาวิชา
ตำ�แหนงท างวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

-

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

3

รองศาสตราจารย

-

รศ.ธเนศ  วงศยานนาวา
-

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย
รศ.ดร.ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ
รศ.ดร.ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร
(รอทูลเกลาฯ)

4

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.พิษณุ  สุนทรารักษ

1

อาจารย

-

อ.ชญานิษฐ  พูลยรัตน
อ.ภูริ  ฟูวงศเจริญ
   (กำ�ลังศ ึกษา)

อ.ดร.เดชา  ตั้งส ีฟา
อ.ดร.วรรณภา  ติระสังขะ
อ.ดร.อรรถสิทธิ์  พานแกว
อ.ดร.ประจักษ  กองกีรติ

6

รวม

-		

4		

สาขาวิชา
การระหวางประเทศ
ศาสตราจารย

-

-

ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร

1

รองศาสตราจารย

-

-

รศ.ดร.ขจิต  จิตตเสวี
รศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม
รศ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ
รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี
รศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ
รศ.ดร.บรรพต  กำ�เนิดศิริ

6

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข

1

อาจารย

-

อ.ม.ล.พินิตพันธุ  บริพัตร
อ.วิโรจน  อาลี
อ.ภิญญ  ศิรประภาศิริ
อ.จิตติภัทร  พูนข ำ� 

ผช.ดร.ชนินททิรา  ณ ถลาง
อ.ดร.จันจิรา  สมบัติพูนศิริ

6

รวม

-		

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
ศาสตราจารย
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ตำ�แหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2012
รวม

-

-

รศ.ดร.อัมพร  ธำ�รงลักษณ
(รอทูลเกลาฯ)

1

รองศาสตราจารย

-

-

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

3

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.อรทัย  กกผล
ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช
ผศ.ดร.อรรถกฤต  ปจฉิมนันท

3

อาจารย

-

-

อ.ดร.จิรวรรณ  เดชานิพนธ
อ.ดร.วสันต  เหลืองประภัสร

2

รวม

- 		

-		

9

9

รวมอาจารยทั้งหมด

-		

8		

29

37

2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจำ�  และพนักงานเงิน
รายได้ รวมทั้งหมด 68 คน ตามรายชื่อและตำ�แหน่งต่อไปนี้

รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำ�ดับที่

ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

งานคลังและพัสดุ
1. นางอัญชลี  เขมการโกศล
			
			
2. นางสาวจุฑาทิพย  จาตุรนตกุล
3. นางหทัยชนก  พงษเถื่อน
4. นางพรชนิตว  ทองแจม
5. นางสาวสายฝน  อำ�พันศ รี
6. นางสาวรวิกานต  ผอบเงิน

นักว ชิ าการเงินและบญ
ั ชี ชำ�นาญการ หัวหนางานคลังและพสั ดุ
และเลขานุการโครงการบริการสังคม
รักษาการในตำ�แหนงเลขานุการคณะรัฐศาสตร
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  ชำ�นาญการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร  ชำ�นาญงาน
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  ชำ�นาญการ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักว ิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานเงินรายได)
Faculty of Political Science Thammasat University
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ลำ�ดับที่
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ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

งานบริการวิชาการ
7. นางสุนันทา  จีนแจง

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  ปฏิบัตกิ าร

งานบริหารและธุรการ
8. นางอารยา  แสงทอง
			
9. นางสาวทิพา  ภัทรกำ�พล
10. นายพรพิบูล  รักธรรม
11. นายสายัณห  เทพแดง
12. นายกิตติพจน  แซเตีย
13. นางสาวกรวรรณ  สวัสดี
14. นายภาคภูมิ  ราชแสง
15. นางสาวจุรีพร  กลิ่นขจร

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  ชำ�นาญการ
รักษาการในตำ�แหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ
บุคลากร  ชำ�นาญการ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร   (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

งานบริการการศึกษา
16. นางสาวธนัตถนันท  แกวบริสุทธิ์
			
17. นางศิริทัศน  ตุมธรรมรงค
18. นางอุทัย  กล่ำ�ชาง
19. นางเนตรชนก  ดีทน
20. นางรัชตพ ร  ตุนไธสง
21. นางสาวจิรภา  บัวงาม
22. นางสาวสุพรรษา  ศรีไพฑูรย
23. นายรัชพล  ศรีสวัสดิ์
24. นายณัฐพล  อดทน

นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหนงห ัวหนางานบริการการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชำ�นาญการ
นักว ิชาการศึกษา  ชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา  ชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร  ชำ�นาญงาน
นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

ศูนยดิเรก ชัยน าม
25. นางสาววราภรณ  ผองสุวรรณ
			
26. นายเจษฎา  ณ ระนอง
27. นางสาวนิรินธร  มีทรัพยน ิคม
28. นางสาวจุฑาภรณ  ราไม
29. นางสาวมิตตรี  เลขะพันธุ
30. นางสาวจิราวรรณ  สวยเกษร

นักวิจัย ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหนาศ ูนยดิเรก ชัยนาม
นักว ิจัย  ชำ�นาญการพิเศษ
นักวิจัย  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

Annual Report 2012

Annual Report

Faculty of Political Science

ลำ�ดับที่
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ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง

งานนโยบายและแผน
31. นายชัยรัตน  กาญจนพิบูลย
			
32. นายณัฐภูมิ  คลายคลึง
33. นางสาววชิรญาณ  อยูเปรม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หัวหนางานนโยบายและแผน
นักว ิเคราะหน โยบายและแผน  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

โครงการบริการสังคม
34. นางสาวมยุรี  เจริญธ รรมวัฒน
35. นางสาวนิฐิชา  ทองขำ�
36. นางรัชนี  นอยเปย

นักวิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ัญชี  (พนักงานเงินรายได)

โครงการปริญญาโท EPA
37. นางสุวรรณา  จงขะวะดี
38. นางสาวธนชล  อุดมลาภ
39. นางสาวพวงเพชร  ติรว ัฒนานนท
40. นางสาวบุษกร  พิมพา

นักว ิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

โครงการปริญญาโท MPE
41. นางสาวฉัตรสุวรรณ  สังขเงิน
42. นางสาวนงพงา  สุยะ
43. นางสาวณัฐชา  ทับมาโนช

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
นักวิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานเงินรายได)

โครงการปริญญาโท MIR
44. นางสาวกาญจนา  ขำ�หุน
45. นางสาวขนิษฐา  เมืองครอง
46. นางสาวสุพร  มุขพ ิมพพันธ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
นักว ิชาการเงินและบัญชี  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)

โครงการหลักสูตรนานาชาติ BMIR
47. นางสาวเกวลี  ศรีห ะมงคล
48. นางสาวนฤมล  นิ่มนวล
49. นางสาวชาลิดา  อรัญทิม า
50. นางสาวศิรประภา  เฉลิมเผา

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป  (พนักงานเงินรายได)
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รายชื่อลูกจ้างประจำ� และพนักงานเงินรายได้
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ - นามสกุล	ตำ�แหนง
นางกาญจนา  นอยเปย
นางกาญจนา  วินัยกุล
นายโชติศ ักดิ์  กล่ำ�ชาง
นางเตือนใจ  กองขุนจันทร
นายประสิทธิ์  ฤทธิ์ดี
นายสมชาติ  ศรีคราม
นายธานินทร  อุบลนุช
นางยุพาพรรณ  เผาพันธุ
นายฐาประนิต  นอยดี
นายนิกร  จูงใจ
นายรักรบ  รักรุงเรือง
นางสาวจันทรา  พงษศ าสตร
นางสาวสุปราณี  สังขกลัด
นายอบ  เมืองเกษม
นางสาวดวงใจ  ทิมเที่ยง
นางสาวสุรีรัตน  บุญญะ
นางกลมลี  สิงหสีทา
นางรุงราวรรณ  มีกิจสม

พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานขับรถยนต  (ลูกจางประจำ�)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานขับรถยนต  (พนักงานเงินรายได)
พนักงานสถานที่  (ศูนยพัทยา) (พนักงานเงินรายได)
แมบาน  (พนักงานเงินรายไดประเภทรายวัน)
แมบาน  (พนักงานเงินรายไดประเภทรายวัน)
แมบาน  (พนักงานเงินรายไดประเภทรายวัน)

ผลการดำ�เนินงาน

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1. คณะรัฐศาสตรข อตอนรับและพนักงานเงินร ายไดบรรจุใหม ดังนี้
1. นายณัฐพล  อดทน
2. นางสาวจุรีพร  กลิ่นข จร
3. นางสาวศิรประภา  เฉลิมเผา
2. คณะรัฐศาสตร โดยมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตรไดแตงตั้งให นางอัญชลี  เขมการโกศล ตำ�แหนง
นักว ิชาการเงินและบัญชี  ชำ�นาญการ  ดำ�รงตำ�แหนง รักษาการในตำ�แหนงเลขานุการคณะรัฐศาสตร   
ตั้งแตว ันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
3. คณะรฐั ศาสตร โดยมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตรไดแ ตงตัง้ ให นายชยั ร ตั น  กาญจนพบิ ลู ย ตำ�แหนง
นักว เิ คราะหน โยบายและแผน ดำ�รงต�ำ แหนง หัวหนางานนโยบายและแผน ตัง้ แตว นั ที่ 3 ธันวาคม 2555  
เปนตนไป
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4. คณะรฐั ศาสตร โดยมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตรไดแ ตงตัง้ ให นางอารยา แสงทอง ตำ�แหนง เจาหนา
ทีบ่ ริหารงานทวั่ ไป ชำ�นาญการ ดำ�รงต�ำ แหนงร กั ษาการในต�ำ แหนงห วั หนางานบริหารและธรุ การ ตัง้ แต
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปนตนไป

ดานการพัฒนาบุคลากร

ในป 2555-2556 คณะรฐั ศาสตรไดส นับสนุนใหบ คุ ลากรไดพ ฒ
ั นาตนเองและพรอมทัง้ เสริมสราง
ทักษะในดานตางๆ โดยการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร และสงบุคลากรไปอบรมในหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกดังนี้.
1. คณะรัฐศาสตรจัดโครงการสัมมนาผูบริหารและคณาจารย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและ
อนาคต คณะรฐั ศาสตร” ระหวางวนั ที่ 28 กุมภาพันธ -1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมฮิลตนั หัวหิน รีสอรท
แอนด สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
2. คณะรฐั ศาสตร โดย ศูนยด เิ รก ชัยน าม จัดโครงการอบรมหลักสูตรใหบ คุ ลากรสายสนับสนุน
วิชาการเรื่อง “การพัฒนาความรูดานการวิจัยสถาบัน” วันอังคารที่ 26-27 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น และวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
3. คณะรัฐศาสตร โดย ศูนยดิเรก ชัยนาม จัดโครงการ Redesign Political Institution
ประชุมระดมสมอง เพื่อพ ัฒนาโจทยว ิจัย โดยเชิญน ักวิจัย และ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)
และ คณาจารยค ณะรัฐศาสตร วันศุกรท ี่ 22 -23 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซต
อ.สามพราน จ.นครปฐม
4. คณะรฐั ศาสตรจ ดั โครงการพฒ
ั นาศกั ยภาพบคุ ลากรเพือ่ เพิม่ ป ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง เทคนิคการใหบริการดวยใจ Service Mind สำ�หรับบ ุคลากรคณะรัฐศาสตร วันพุธที่ 3 เมษายน
2556 ณ หอง ร 431 และ หอง Common Room คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
5. สงบคุ ลากรสายสนับสนุนวชิ าการเขารบั การฝก อบรม/สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ฯ
ในหัวขอตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับภาระงาน ดังนี้
5.1 การอบรม “เทคนิคก ารใชระบบ Competency ในการบริหารทรัพยากรมนุษย”
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555  มธ.ทาพ ระจันทร  จัดโดย สำ�นักเสริมศึกษา
5.2 การอบรม “เขียนหนังสือราชการหนังสือโตตอบและรายงานการประชุม” วันที่
29-31 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
5.3 การอบรม “เทคนิคการวิเคราะหภาระงานเพื่อการวางแผนอัตรากำ�ลัง” วันที่ 6
พฤศจิกายน 2555 ณ มธ.ศูนยร ังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.4 การอบรม “ศิลปะการพัฒนาหัวหนางาน” วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2555
ณ มธ.ทาพ ระจันทร จัดโดย สำ�นักเสริมศ ึกษา
5.5 การอบรม “Basic Photoshop Retouching” วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555
ณ มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย คณะวารสารศาสตรฯ
5.6 การอบรม “หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ�ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ”
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทย มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
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5.7 การอบรม “สวัสดิการมหาวิทยาลัย 2013 : จัดการอยางไรใหมคี วามสุข” วันที่ 29
พฤศจิ ก ายน 2555 ณ ห อ งประชุ ม ว ารสารฯ อาคารธ รรมศาสตร 60 ป ชั้ น 4
มธ.ทาพ ระจันทร จัดโดยงานสภาขาราชการ
5.8 การอบรม “เพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา”
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ม.นเรศวร จังหวัดพ ษิ ณุโลก จัดโดย เครือขาย สมศ. มหาวิทยาลัย
นเรศวร
5.9 การอบรม “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำ เนินงานตามตวั บงชี้ สกอ.7.2 การพฒ
ั นาสถาบัน
สูการเรียนรู” วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ อาคารโดม  มธ. ศูนยร ังสิต จัดโดย งานประกัน
คุณภาพ
5.10 การอบรม “ประสบการณและตัวอยางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส ว นรวมในองคกร” วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ หองประชุมสถาพร ชัน้ 3 รพ.ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.11 การอบรม “การสรางและการบริหารเวบไซตขั้นสูงดวย Joomla CMS” วันที่
28-30 มกราคม 2556 ณ หองบริการคอมพิวเตอร 109 สถาบันประมวลฯ มธ.ศูนยรังสิต
จัดโดย สถาบันประมวลผลฯ
5.12 การอบรม “การบรู ณาการและการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน” วันที่
31 มกราคม 2556 ณ หองประชุมปรีดา พนมยงค ชั้น 3 อาคารโดม มธ.ศูนยรังสิต
จัดโดย งานสงเสริมม าตรฐานประกันคุณภาพ
5.13 การอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำ�งานรุนที่ 3 (English
for Work)” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ - 4,6,11,13 มีนาคม  2556 ณ โดมบริหาร 1 ชั้น 3
อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนยร ังสิต จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.14 การอบรม “การทำ�รายงานการเงิน ประจำ�ปงบประมาณ 2556” วันที่ 7,20
กุมภาพันธ 2556 ณ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนยร ังสิต จัดโดย งานบัญชี กองคลัง
5.15 การอบรม “ASP.NET.Web Development with Visual Studio” วันที่ 4-6
กุมภาพันธ 2556 ณ หองบริการคอมพิวเตอร 109 สถาบันประมวลฯ มธ.ศูนยรังสิต จัด
โดยสถาบันประมวลผลฯ
5.16 การอบรม “การบริหารงานอดุ มศึกษาระดับสูง รุน ท่ี 3” วันที่ 4 ก.พ.-25 เม.ย. 2556
ณ โรงแรมเอเชีย, โรมเคนเทอรี่, ดูงานประเทศจีน จัดโดย สำ�นักเสริมศึกษา
5.17 การอบรม “การสรางและการบริหารเวบไซต Joomla CMS ” วันที่ 18 - 20 ก.พ. 2556
ณ หองบริการคอมพิวเตอร 109 สถาบันประมวลฯ มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย สถาบัน
ประมวลผลฯ
5.18 การอบรม “สัมมนาการด�ำ เนินงานดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ” วันที่ 22 ก.พ. 2556
ณ หองประชุมปรีดีพนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย สถาบัน
ประมวลผลฯ
5.19 การอบรม “การสรางความสุขในการทำ�งานดวยการบริหารตนเอง (Happy
Workplace)” วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ หอง 251 ชั้น 2 อาคารปยชาติ มธ.ศูนยรังสิต
จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
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• โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (service mind)

5.20 การอบรม “ประสบการณและตัวอยางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีสวนรวมในองคกร ครั้งที่ 2” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ตึกเอนกประสงค 1 ชั้น 1
ชั้น 3 มธ.ทาพระจันทร จัดโดย งานพัฒนาอาคารสถานที่
5.21 การอบรม “การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ รุน 2”
วันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ หองคอมพิวเตอร 109 สถาบันประมวลผลฯ มธ.ศูนยรังสิต
จัดโดย สถาบันประมวลผลฯ
5.22 การอบรม “การจัดการความรูในองคกร” วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ หองประชุม
ปรีดีพนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย ประกันคุณภาพ
5.23 การอบรม “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย” วันที่ 3
เมษายน2556 ณ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย งานวิจัย มธ.
5.24 การอ บรม “การป ฏิ บั ติ ง านต ามพ ระร าชบั ญ ญั ติ ข  อ มู ล ข  า วสารข องร าชการ
พ.ศ.2540” วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ หองประชุมปรีดีพนมยงค อาคารโดมบริหาร
ชั้น 3 มธ.ศูนยรังสิต จัดโดย สภาขาราชการ
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ด้านกายภาพ
ในปี 2555-2556 คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงอาคารสถานที่  ดังนี้

ท่าพระจันทร์
1. ปรับปรุงห้องสมุด ศ.ดิเรก  ชัยนาม ท่าพระจันทร์
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำ�นวน 27 เครื่อง  
3. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ด้านตึกเศรษฐศาสตร์เป็นห้อง Common Room เนื่องจาก
คณะรัฐศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
4. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและทางเดินด้านหลังเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาทำ�กิจกรรม
5. ปรับปรุงห้องสุขาคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ ชั้น 1- ชั้น 5
6. ปรับปรุงห้องสมาคมรัฐศาสตร์ ชั้น 1
7. โครงการติดตั้งระบบ VDO – Conference ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต

ศูนย์รังสิต
1. ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา Common Room คณะรัฐศาสตร์ และบริเวณพืน้ ที่ด้านหน้า
คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

• งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำ�ปี 2556
วันที่ 11 เมษายน 2556

• วางพานพุ่มงานวัน สัญญา ธรรมศักดิ์
ประจำ�ปี 2556 วันที่ 5 เมษายน 2556
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แผนงานในอนาคต
คณะรัฐศาสตร์ได้กำ�หนดแผนงานในอนาคตไว้จำ�นวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2. ปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 4 ท่าพระจันทร์ 

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำ�ปี 2555 คณะรัฐศาสตร์
เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานดีอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น ในปี  2555
คณะรัฐศาสตร์จึงได้ให้รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นโดย ได้พิจารณาจากเงื่อนไข การเสนอชื่อ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการเสนอชื่อจากการลงคะแนนของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
ภายในคณะรัฐศาสตร์ และ ผูท้ ไี่ ดร้ บั การคัดเลือกใหเ้ ปน็ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์
ประจำ�ปี 2555 มีดังนี้

ขอแสดงความยินดีบุคลากรดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ ประจำ�ปี 2555
1.
2.
3.
4.

นางรัชต์พร  ตุ่นไธสง               ข้าราชการ สายสนับสนุน ดีเด่น
นายชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์       พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดีเด่น
นางสาวขนิษฐา  เมืองครอง       พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุน ดีเด่น
นายโชติศักดิ์  กล่ำ�ช้าง             ลูกจ้างประจำ� ดีเด่น

ด้านการเสนอบุคลากรเข้ารับรางวัล
คณะรัฐศาสตร์  ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ประจำ�ปี 2555 ดังนี้
ศาสตราจารย์  ดร.เกษี ย ร เตชะพี ร ะ ศาสตราจารย์ ป ระจำ � สาขาการเมื อ งการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำ�ปี 2555
Faculty of Political Science Thammasat University
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การการศึกษา
ผลการดำ�เนินงาน งานบริ
คณะรัฐศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ

1. ด้านวิชาการ

		 หลักสูตร

ปีการศึกษา 2555 คณะรัฐศาสตร์  มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวม ทั้งสิ้น รวม 8 หลักสูตร คือ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี, หลักสูตร
ปริญญาตรีควบปริญญาโท (BMIR), หลักสูตรปริญญาโท (ภาคคํ่า), หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการ
เมืองการปกครองสำ�หรับนักบริหาร (MPE) มีจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิตและพัทยา, หลักสูตร
ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร (EPA), หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษา
อังกฤษ (MIR), และหลักสูตรปริญญาเอก ซึง่ แต่ละหลักสูตรจะตอ้ งมีการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

		 2.1.1 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ปริญญาตรีควบโท (ภาษาอังกฤษ) (BMIR)
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จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2555
1,109
คน
281
คน
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โครงการปริญญาโทภาคคํ่า
โครงการปริญญาโท EPA
โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์รังสิต
โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์พัทยา
โครงการปริญญาโท MIR
โครงการปริญญาเอก

276
107
133
22
57
16

2012

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.1.2 การจัดการเรียนการสอน มีจำ�นวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2555 ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ปริญญาตรี ควบโท(ภาษาอังกฤษ) (BMIR)
โครงการปริญญาโทภาคคํ่า
โครงการปริญญาโท EPA
โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์รังสิต
โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์พัทยา
โครงการปริญญาโท MIR
โครงการปริญญาเอก

1/2555 2/2555 ฤดูร้อน/2555
51 วิชา
17 วิชา
8 วิชา
4 วิชา
9 วิชา
2 วิชา
10 วิชา
4 วิชา

54 วิชา
9 วิชา
7 วิชา
4 วิชา
5 วิชา
2 วิชา
4 วิชา
7 วิชา

3 วิชา
3 วิชา
4 วิชา
3 วิชา
3 วิชา
2 วิชา
4 วิชา
1 วิชา

หมายเหตุ

ไมน่ บั วิชา TU005,006
ไมน่ บั วิชา TU005,006
ไมน่ บั วิชา TU005,006
เรียนระบบไตรภาค

3. การฝึกภาคปฏิบัติ

สำ�หรับในปีการศึกษา 2555 คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานภาค
ฤดูร้อน คือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จำ�นวน 39 คน สาขาบริหารรัฐกิจ จำ�นวน 67 คน สาขา
การระหว่างประเทศ จำ�นวน 68 คน โดยแบ่งฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น

สาขาการเมืองการปกครอง
1.
2.
3.
4.
5.

สถาบันพระปกเกล้า  
กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานศาลปกครอง   
สำ�นักงานปกครองและทะเบียน
สำ�นักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

6. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
7. สำ�นักสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง (วังไชยา)
8. สำ�นักงานศาลปกครอง  
9. กองสารนิเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Faculty of Political Science Thammasat University
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สาขาการระหว่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระทรวงการต่างประเทศ  
สำ�นักนายก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานทูตไทย ณ สปป.ลาว  
กรมการปกครอง  
สถานเอกอัครราชทูต
ประจำ�กรุงกัวลาลัมเปอร์
9. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
ประเทศจีน  
10. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ�อาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา
11. สถานทูตจีน ประจำ�ประเทศไทย  

สาขาบริหารรัฐกิจ

1. กพร.
2. สถาบันประปกเกล้า
3. กพ.(นนทบุรี)
4. บริษัท นํ้าตาลมิตรผล
5. กระทรวงการคลัง
6. CP สีลม
7. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8. ศาลปกครอง
9. CP เฟรชมาร์ท
10. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

12. สถานทูตชิลี ประจำ�ประเทศไทย
13. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ  
14. กงสุลเยอรมันจังหวัดภูเก็ต
15. สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
16. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  
17. ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้
18. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  
19. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ประเทศมาเลเชีย
20. สถานทูตอเมริกา
21. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
11. การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศ
12. สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
13. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
14. บริษัท โฮมโปร์ สนง.ใหญ่ 
15. บริษัท CPF
16. บริษัท คูโบต้า
17. บริษัท โตโยต้า
18. บริษัท SCG

4. การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
		 4.1 ระดับปริญญาตรี

		 ภาคเรียนที่ 1/2555 มีการดูงานประจำ�วิชา จำ�นวน 9 วิชา
1. รศ.ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.359 การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
เวลา 12.00 – 13.30 น. จำ�นวน นักศึกษา 38 คน
2. รศ.ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.359 การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 8 สิงหาคม 2555
เวลา 13.00 – 16.00 น. จำ�นวน นักศึกษา  38 คน
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3. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.360 การบริหารการคลัง
และงบประมาณ ณ สำ�นักงบประมาณ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่
22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. จำ�นวน นักศึกษา 55 คน
4. รศ.ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.359 การบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ณ สถาบันเอเชียตะวันออก วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 15.30 น.
จำ�นวนนักศึกษา  38 คน
5. อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.250 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
และวิชา ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
เขตบางรัก กรุงเทพฯ วันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำ�นวนนักศึกษา
108 คน
6. ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.405 ณ ศาลแม่นาค
วัดมหาบุศน์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 20.30 น.
จำ�นวนนักศึกษา 22 คน
7. อ.ชญานิษฐ์  พูลยรัตน์  จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.429 สัมมนาเรื่องผู้นำ�
ทางการเมือง ณ พรรคประชาธิปัตย์  เขตพญาไท กรุงเทพ วันที่ 27 กันยายน 2555
เวลา 13.00 – 16.30 น. จำ�นวนนักศึกษา  39 คน
8. รศ.ดร.พัชรี สิโรรส จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ ณ บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด สำ � นั ก งานใหญ่ 
วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. จำ�นวนนักศึกษา 32 คน
9. โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ตำ�บลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พานักศึกษามาศึกษาดูงาน
และเยี่ ย มชมสถานที่ ห้ อ ง คอมมอนรู ม ชั้ น 1 คณะรั ฐ ศาสตร์  ศู น ย์ รั ง สิ ต วั น ที่
26 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. จำ�นวนนักศึกษาที่มา 125 คน อาจารย์ 30 คน
		 ภาคเรียนที่ 2/2555 มีการดูงานประจำ�วิชา จำ�นวน 3 วิชา
1. อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.425 กฎหมายปกครอง
ณ สำ � นั ก งานศาลปกครอง ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์  2555
เวลา 12.00 – 16.00 น. จำ�นวนนักศึกษา 59 คน
2. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.304 จิตวิทยาการเมือง
ณ ตลาดไท จัง หวั ดปทุม ธานี วัน ที่ 6 กุม ภาพั น ธ์  2555 เวลา 09.30 – 12.30 น.
จำ�นวนนักศึกษา  23 คน
3. อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ จัดศึกษาและดูงานประกอบ วิชา ร.488 สัมมนาปัญหาความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศและการแก้ ไข ณ โรงแรมแซงกรี ล า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่  วั น ที่
18 – 21 มกราคม 2555 จำ�นวน นักศึกษา 4 คน
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• ภาพการดูงานประกอบวิชา ร. 425
ณ ศาลปกครอง

		 4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning)

คณะรัฐศาสตร์  ได้ดำ�เนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ซึ่งในภาค
2 ปีการศึกษา 2555 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  จำ�นวน 2 วิชา ดังมี
รายละเอียดดังนี้
1. วิชา ร.366(459) นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ผู้สอนคือ รศ.ดร.โสภารัตน์ 
จารุสมบัติ ประจำ�ภาค 2/2555 ณ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำ�นักศึกษาไปทำ�กิจกรรมเพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่สังคม (Service Learning) พร้อมทั้งฟังการบรรยายประกอบวิชาดังกล่าว เริ่มดำ�เนินการ
ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 จำ�นวนนักศึกษาลงทะเบียน 69 คน พื้นที่ที่
ดำ�เนินการ ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง, ชุมชนนวนคร และชุมชนคลองสอง  จ.ปทุมธานี
2. วิชา ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ อาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.จิรวรรณ
เดชานิพนธ์ ประจำ�ภาค 2/2555 ณ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำ�นักศึกษาไปทำ�กิจกรรมเพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่สังคม (Service Learning) พร้อมทั้งฟังการบรรยายประกอบวิชาดังกล่าว  เริ่มดำ�เนินการ
ตั้งแต่  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 จำ�นวนนักศึกษาลงทะเบียน 32 คน พื้นที่ที่
ดำ�เนินการ ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง, ชุมชนนวนคร และชุมชนคลองสอง จ.ปทุมธานี

• การเรียนการสอนแบบบริการสังคม service learning
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• นักศึกษา ทำ�โครงการ “ปลูกพืชสวนครัวรัว้ กันยุง" • นักศึกษาร่วมกันเก็บขยะในชุมชน

		 4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555

แต่ละโครงการได้นำ�นักศึกษาไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
			 4.3.1 โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (MPE)
				
มีศึกษาและดูงานต่างประเทศ
1. ทัศนศึกษาดูงาน ณ นักศึกษารุ่น 21 ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง)
ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2556
2. ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา นักศึกษารุ่น 20 และรุ่น 3 ศูนย์พัทยา ระหว่าง
วันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.2555
3. นักศึกษารุน่ 20 และรุน่ 3 ศูนยพ์ ทั ยา ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เซียงไฮ้ – เกาะผูโถ่วซาน – นานกิง)ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2556

• ทัศนศึกษา ดูงาน นักศึกษารุน 21
ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย (รัฐป นัง)

• ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
นักศึกษารุน 20 และรุน 3 ศูนยพัทยา

			 4.3.2 โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการจัดการสาธารณะ (EPA) มีการ
ทัศนศึกษาและดูงาน ต่างประเทศ
				
1. ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่น 22
(วันที่10-14 มีนาคม 2555)  
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2. ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดสระแก้ว เสียมราช (วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555)  
3. ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ รุ่น 23 (วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2555)   

• ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

• ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้

			 4.3.3 โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
(MIR) มีศึกษาและดูงานต่างประเทศ
1. ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะและ
ฟังบรรยายสรุปจากคณะผู้แทนถาวรไทยอาเซียน

• ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์  ได้มีการจัดการเรียนการสอน แล้ว ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทุก
โครงการได้ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ดังนี้

		 5.1 ระดับปริญญาตรี

โครงการปริญญาตรีภาคปกติ ในปีการศึกษา 2555 คณะรัฐศาสตร์ ไดจ้ ดั สรรงบประมาณ
จากกองทุนค่าธรรมเนียม สำ�หรับใชใ้ นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพือ่ เสริมทักษะใหแ้ ก่
นักศึกษา เปน็ เงิน 1,900,000 บาท นอกเหนือจากงบประมาณทีไ่ ดร้ บั จากมหาวิทยาลัย โดยงบประมาณ
ดังกล่าว ได้นำ�ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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ผลการดำ�เนินงาน งานกิจกรรมนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ตัง้ แต่มถิ นุ ายน 2555- มีนาคม 2556
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

วัน เดือน ปี

เขารวมโครงการทกั ษะวฒ
ั นธรรมส�ำ หรับเยาวชนจดั โดยศนู ยขา วสารสนั ติภาพมลู นิธิ
เพือ่ ก ารศกึ ษาและพฒ
ั นาประชาธิปไตย มธ. กับศนู ยมานุษยวิทยา สิรนิ ธร ณ โรงแรม
พาวีเลี่ยม จังหวัดสงขลา
ปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2555 ณ หอง SC 1001 ศูนยรังสิต  โดยจัด
เสวนาประสาสงิ ห “เสนทางสคู วามส�ำ เร็จ” โดย ทานปสนั น เทพรกั ษ   เอกอัครราชทูต
ประจำ�กรุงล อนดอน สิงหแดงรุน 30 และจัดเสวนาประสาสิงห  “การใชชีวิตอ ยางไร
ใหม ีความสุขในรั้วเหลืองแดง” โดยนายวันชนะ วิรัชลาภ  นางสาวจิตรานุช เกียรติ
อดิศร นางสาวสุก ัญญา วงศร ชตะอารี สิงหแดงรุน 60
โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร และมีกิจกรรมสงเสริมสิ่ง
แวดลอม
โครงการสงิ หแ ดงสมั พันธ คณะรฐั ศาสตร ประจำ�ป 2555 ณ คายฝก อบรมกรมกอ สราง
และพัฒนา ฐานทัพเรือส ัตหีบ (หาดยาว)

1 - 4  มิย. 55

5

โครงการ "สิงหแ ดงรวมใจ อนุรักษปาโกงกาง" ณ อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดช ลบุรี

1 กค 55

6

เขารวมโครงการคายนักศึกษาสานสัมพันธพหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ของรัฐ 13 - 16 กค. 55
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเจาภาพในการ
จัดงาน เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยในการสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ
"ปฏิญญาหาดใหญ" ณ โรงแรม PSULODGE วิทยาเขตภูเก็ต

7

โครงการ"สือ่ ส งิ่ พิมพส �ำ หรับน กั ศึกษา คณะรฐั ศาสตร" ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ภาค 1/2555

8

โครงการท�ำ บุญเขาพรรษาสบื สานประเพณีไทย ณ วัดป รมัยยิก าวาส ตำ�บลเกาะเกร็ด 13 สค. 55
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

9

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับเดือนสิงหาคม 2555

สค. 55

10

โครงการ Political Virus on Films... เพราะทุกเรื่องมกี ารเมือง เรื่อง "Cannibal
Tours" ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยร ังสิต
จัดงานแสดงความยินดีแกบ ัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ หอง ร.103 ทา
พระจันทร
จัดท ดสอบความรูท างภาษาอังกฤษรวมกับศ ูนยกลาง TOEIC ณ คณะรัฐศาสตร ศูนย
รังสิต
โครงการอบรมคอมพิวเตอรห ลักสูตร MICROSOFT EXCEL ณ คณะรฐั ศาสตร ศูนยร งั สิต

22 สค. 55

1
2

3
4

11
12
13
14
15

11 มิย. 55

22 มิย. 55
30 มิย. - 1 กค. 55

25 สค 55
3 กย 55

16, 17, 20, 21
สค. 55
โครงการพูดคุยโตะกลม เรื่องปตตานีมหานคร: และแลวการกระจายอำ�นาจก็คือ 21 กย 55
ทางออก ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยร ังสิต
โครงการ Political Virus on Films... เพราะทุกเรื่องมีการเมือง เรื่อง "Skeleton 20 กย 55
key" เปดประตูหลอน ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยร ังสิต
Faculty of Political Science Thammasat University

37

www.polsci.tu.ac.th

ลำ�ดับที่
16
17
18

วัน เดือน ปี

กิจก รรมการแขงขันต อบปญ
 หาและกลาวสนุ ทรพจนในหวั ขอ US Election 5 สถาบัน 19 กย 55
ประกอบดวย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เสวนาประสาสิงห ตอน เธอไมยอมปลอย (โควตา) หรือฉันไมยอมเรียน ? คณะ 26 กย 55
รัฐศาสตร ศูนยรังสิต
1-ก.ย.-55
โครงการบาสเกตบอลในกิจกรรมสิงหแดง-สิงหดำ� ครั้งที่ 45

19

โครงการกิจกรรมประเพณีสิงหแดง+สิงหดำ� ครั้งท ี่ 45 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 กย 55
ศูนยรังสิต

20

โครงการสงิ หส ญ
ั จร  ครัง้ ท ี่ 4 (ภาคใต) ณ โรงเรียนเบญจมราชทู สิ อำ�เภอเมือง  จังหวัด 14 - 16 กย 55
นครศรีธรรมราช
โครงการ Political Virus on Films…. เพราะทุกเรื่องมีการเมือง ฉายภาพยนตร 20 กย 55
เรื่อง "Skeleton Key" เปดประตูหลอน วิทยากรคือ อาจารย ดร.วรรณภา ติระสังขะ  
คณะรัฐศาสตร ศูนยร ังสิต

21
22

โครงการเปดถ้ำ�สิงห ครั้งท ี่ 6 ณ หอง SC 1001 อาคารบรรยายรวมสายสังคมศาสตร 24-25 ตค 55
มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร ศูนยร งั สิต โดยไดรบั เกียรติจ ากนายนที เปรมรศั มี สิงหแ ดง
รุน 19 อดีตปลัดสำ�นักน ายกรัฐมนตรี เปนป ระธานเปดงานและใหโอวาท

23

ตัง้ คายศกึ ษาพฒ
ั นาชนบท ณ หมูบ า นหว ยปมุ ตำ�บลบอ ร ม เย็น อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัด 25 ตค - 4 พย 55
พะเยา สรางศาลาประชาคม ขนาด 4 x 8 เมตร/ สรางแนวสะพาน/ ซอมแซมสนาม
กีฬา และเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูชีวิต และวัฒนธรรม และสัมผัสสภาพความเปน
จริงของสังคมชาวเขาภาคเหนือ

24

โครงการหองสมุด... พี่ใหนอง ป 6 ณ โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ตำ�บลดงคอน 29 - 31 ตค 55
อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
โครงการฟุตบอลชั้นป ณ สนามฟุตบอลหอเอเชี่ยนเกมส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 10 พย 55
ศูนยรังสิต
11-12 พย 55
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ณ โรงแรมเบลล รีสอรท

25
26

38

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

19-20 พย 55

27

โครงการรัฐศาสตรวิชาการ ครั้งท ี่ 20 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร
ศูนยรังสิต

28
29
30

19-20 พย 55
โครงการวิชาการประกวดบทความ
จัดท ดสอบความรูท างภาษาองั กฤษรว มกับศ นุ ยส อบ TOEIC คณะรฐั ศาสตร ศูนยร งั สิต 8 ธค 55
โครงการตอบปญหาทางรัฐศาสตรเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ระดับประเทศ ณ บร.1 9 ธค 55
ศูนยรังสิต ชิงถวยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ
ไดรับเกียรติจาก ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ สิงหแดง
รุน 33 เปนป ระธานเปดงานและใหโอวาท
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา

2012

วัน เดือน ปี

31

โครงการเพลงเกาเลาป ระวัติศาสตร วิทยากรรับเชิญคือ รศ.สุขุม นวลสกุล สิงหแดง 4-5 มค 56
รุน 15 และนายทศพล ศรีสคุ นธรัตน สิงหแดงรุน 48

32

โครงการ Political Virus on Films…. เพราะทกุ เรือ่ งมีการเมือง ฉายภาพยนตรเรือ่ ง   
"The Queen" วิทยากรคือ ผศ.ดร.ศุภส วัสดิ์ ชัชวาลยและ อ.วิโรจน อาลี
โครงการสานสั ม พั น ธ ไ ทย-อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 3 : เพื่ อ นใ กล ชิ ด มิ ต รใ กล บ  า น"
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยากรนายวิวัฒน เมธีวรกิจ รอง
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย สิงหแดงรุน 25 และทานเอกอัครราชทูตไทย
ณ นครเวียงจันทร สิงหแดงรุน 36
โครงการ Political Virus on Films…. เพราะทกุ เรือ่ งมีการเมือง ฉายภาพยนตรเรือ่ ง
"In Time" (ลาเวลาสุดนรก) วิทยากรคือ ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท และอาจารย
ดร.จันจิรา สมบัติพูลศิริ
โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมภาวะผูนำ�แกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม         
สูชีวิตการทำ�งาน (ปจฉิมนิเทศ) วิทยากรรับเชิญคือ นายสุรพล พงษทัดศิริกุล สิงห
แดงรนุ 22 อดีตร องปลัดก ระทรวงมหาดไทย และนางปริศนา พงษทดั ศิรกิ ลุ ศิษยเกา
รุน 22 ปลัดก ระทรวงวัฒนธรรม

33

34
35

23-ม.ค.-56
16-20 มค 56

19-ธ.ค.-55
27-28 ม.ค. 56

36

โครงการเสนทางสูราชการ : แนะแนวเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบเขารับ 3-4 กพ 56
ราชการ (แนะแนวสอบความรูความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำ�นักงาน กพ.) โดย
ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ   และบรรยายหัวขอ บทบาทสำ�นักงาน ก.พ. และการคัด
สรรบุคคลเขารับราชการ" โดยนางสุชาดา รังสินันท รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สิงหแดงรุน 23

37

38

จัดท ดสอบความรูท างภาษาองั กฤษรว มกับศ นุ ยส อบ TOEIC คณะรฐั ศาสตร ศูนยร งั สิต 9 กพ 56
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกาสามารถนำ�ผลการทดสอบไปใชการสมัคร
งานไดท งั้ ภ าครัฐแ ละภาคเอกชนชนั้ นำ�  และเพือ่ ใชในการศกึ ษาตอท งั้ ในประเทศและ
ตางประเทศ
โครงการ TU Open House 2012
12-14 กย.55

39

เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ปการศึกษา 2556

40

โครงการ "หองสมุด ... พี่ใหนอง"

41

โครงงานคา ยอาสาพฒ
ั นาชนบท ณ หมูบ า นโคกกุง ตำ�บลกะโพ อำ�เภอทา ตูม จงั หวัดส รุ นิ ทร

42

โครงการคายนักรัฐศาสตรร ุนเยาว ครั้งท ี่ 6 : 2013 ประชาคมอาเซียน: จุดเปลี่ยน 14-13 มีค 56
ประเทศไทย

13-14 กพ 56

		 โครงการปริญญาตรีควบโท BMIR มีจัดกิจกรรม ดังนี้
1.โครงการ Bangkok International Student Conference วันที่ 12-13 ตุลาคม 2555
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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		 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

		 โครงการปริญญาโท EPA มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือการเรียนการสอน ดังนี้
- รว่ มงานแสดงความยินดี ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร กับมูลนิธปิ ริญญาโทนักบริหารรัฐกิจธรรมศาสตร์  
- เสวนาวิกฤติมหาอุทกภัย  มกราคม 2555
- จัดงาน Open House ณ จังหวัดนครปฐม มกราคม 2555
- จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มิถุนายน 2555
- ร่วมงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 62 ปี (14 มิถุนายน 2555)
- ร่วมงานสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 11 ธันวาคม 2555)
		 โครงการปริญญาโท MIR มีการจัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการ “Thammasat Human Rights Film Festival” วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ
คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2. การจัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote วันที่ 10 มิถุนายน 2555

6. ทุนการศึกษา สำ�หรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ พิจารณาจากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั่วไปใน
แตล่ ะปีการศึกษา ซึง่ แบ่งเป็น 2 ทุน คือ ทุนทัว่ ไปหรือทุนให้เปล่า และทุนทำ�งาน และมีทนุ ทีม่ ผี ปู้ ระสงค์
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา โดยมีแหล่ง
เงินทุนที่จัดสรรให้กับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจากกองทุนต่างๆ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

40

ชื่อกองทุน
ทุนพ ิชัย-เกษม ลิขิตเดชาศักดิ์
ทุน MASAHIDE คณะรัฐศาสตร
ทุนป ระธานคดีศาสตร
ทุนผอบ  วงศสุรวัฒน
ทุนก ารศึกษานายปวีณ ศิลปพันธ
ทุน ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ
กองทุนค ุณแมขนมตม  เอี่ยมสวัสดิ์
ทุนอ นุสรณ ด.ช.กวิน(หลง) ธีรเวคิน
ทุนก ารศึกษา”ทุนไสว  พราหมณี”
ทุนช มรมรัฐศาสตร มธ. รุน 7
ทุนรัฐศาสตร 36 ป
ทุนร ัฐศาสตร  30  ป
ทุนอาจารยเพื่อน ักศึกษา
ทุนการศึกษา ดร.สุชาติ  จุฑาสมิต
กองทุน รศ.ดร.ไชยา ยิ้มว ิไล
กองทุน รศ.ดร.โกสินทร วงศส ุรวัฒน
กองทุนอนุสรณ อ.เมธา สุดบ รรทัด
เงินก องทุนก ารศึกษาคณะรัฐศาสตร
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เงินทุนทีมีอยู	

หมายเหตุ
14,000
52,000
14,000
50,000
60,000
20,000
50,000
366,140
40,000
100,000
30,000
140,000
57,500
10,000
10,800
53,500
112,000
277,650

ลำ�ดับที่ 1-18 ใหนำ�เฉพาะดอกผลของกองทุน
มาเปนทุนใหกับนักศึกษาเทานั้น โดยแบงจาย
เปน ทุนท วั่ ไปในแตละป ใหเปนท นุ เฉพาะป และ
นำ�ไปจางนักศึกษาที่ขาดแคลนทำ�งานกับคณะ
ชั่วโมงละ 40 บาท
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ลำ�ดับที่
19
20
21
22
23

ชื่อกองทุน

2012

เงินทุนทีมีอยู	

หมายเหตุ
ใชไดทั้งต นและดอกผล
ใชไดทั้งต นและดอกผล
เจาของทุนไมไดระบุเงื่อนไข
เจาของทุนไมไดระบุเงื่อนไข
ใชไดทั้งต นและดอกผล

24

ทุนคุณสุจริต  ปจฉิมน ันท
195,000
ทุนนายอนันต  แจงก ลีบ
30,000
ทุน ศ.ดร.วิเชียร  วัฒนคุณ
3,000
ทุนหารอยบาท รัฐศาสตรห าสิบป 
45,500
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการจัดงาน 30,000
สิงหค ืนถ้ำ� ประจำ�ป 2546
กองทุนค ณาจารยและนักธุรกิจ
12,426.11

25

ทุนค ุณสุจริต  ปจฉิมนันท  

26

กองทุนก ารศึกษา (นางเฉลิม ปจฉิมน ันท) 1,000,000
ป 2555 ไดรับดอกเบี้ย 40,109.58 บาท

มีเงื่อนไขใหนำ�เฉพาะดอกผลมาจายเปนทุนการ
ศึกษาเทานั้น (รับมอบป 2553) เริ่มใชป 2554
พิจารณาใหทุนก ับนักศึกษา จำ�นวน 3 คน (เปนทุน
เฉพาะป) จำ�นวนเงิน 40,000 บาท

27

ทุนม ูลนิธจิ ุมภฎ-พันธุทิพย

ใหเปนทุนตอเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา 1 ทุน จน
นักศึกษาส�ำ เร็จการศกึ ษา แลวพจิ ารณาสง น กั ศึกษา
ใหม ลู นิธฯิ พ จิ ารณาเพือ่ ร บั ท นุ ต อ ไป (ทุนเต็มจำ�นวน)
ให ทั้ง ค  า ล งทะเบี ย นเรี ย น ค า หอพั ก ค า ใช จ  า ย
รายเดือน คือ นางสาวนริศรา พึ่งสำ�โรง สาขา
การเมืองการปกครอง เริ่มรับตั้งแตปการศึกษา
2554 - 2557

28

กองทุนค ณะกรรมการจัดงานสิงหคืนถ้ำ�   30,000
ป 2546 (ยอดบริจาคครัง้ แรก 480,000 บาท)

เบิกใหกับนักศึกษาที่ไดทุนตอเนื่องตั้งแตป 2553
จำ�นวน 1 ทุน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

29

ทุน ศ.ดร.กมล เภาพิจิตร

ใหเปนคาลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 1 ทุน (ตั้งแต
ปการศึกษา 2552 ) ชั้นปที่ 4 ปจจุบัน สำ�เร็จการ
ศึกษาแลวเมื่อภ าคที่1/2555

195,000

-

-

มอบใหนักศึกษาโครงการเรียนดีในเขตเมือง 1 ทุน
จนสำ�เร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 หลัง
จากเบิกจายใหกับนักศึกษาปการศึกษา 2555 แลว
คงเหลือเงินไวจายคาลงทะเบียนเรียนป 2555 ให
กับนักศึกษา และนักศึกษาไดยื่นขอจบการศึกษา
ในภาค 2/2555
ไดมอบเปนท ุนการศึกษาทุนเฉพาะป จำ�นวน 4 ทุน
เปนเงินจำ�นวน 60,000 บาท ใหเปนทุนตอเนื่อง
จำ�นวน 1 ทุน ปการศึกษาละ 20,000 บาท ป 2554
มอบเปนทุนต อเนื่องใหก ับนักศึกษา จำ�นวน 1 ทุน
ปละ 20,000 บาท รวมปการศึกษา 2555 จายเปน
ทุนการศึกษาทั้งหมด 100,000  บาท  
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ลำ�ดับที่

ชื่อกองทุน

เงินทุนทีมีอยู	

หมายเหตุ

30

กองทุนห มอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย ปล ะ 30,000
โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย

มอบใหนักศึกษาโครงการเรียนดีในเขตเมือง 1 ทุน
จนสำ�เร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 หลัง
จากเบิกจ ายใหกับน ักศึกษาปการศึกษา 2555 แลว
คงเหลือเงินไวจายคาลงทะเบียนเรียนป 2555 ให
กับนักศึกษา และนักศึกษาไดยื่นขอจบการศึกษา
ในภาค 2/2555

31

กองทุนจ ายเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร 99,410.17

กองทุนน ไี้ ดม าจากการนำ�ดอกเบีย้ จ ากกองทุนล �ำ ดับ
ที่ 1-18 มารวมกันเพื่อจ ัดสรรเปนท ุนก ารศึกษาและ
เปนทุนจางนักศึกษาทำ�งาน เพราะเจาของทุนระบุ
เงื่อนไขใหนำ�มาใชไดเฉพาะดอกผลเทานั้น โดยนำ�
มาจัดสรรเปน 2 ทุนดังนี้
1. จัดสรรใหก บั น กั ศึกษาทขี่ าดแคลนทนุ ทรัพย
และไมส ามารถสง ข อทนุ จ ากมหาวิทยาลัยได เพราะ
ติดเงื่อนไข ปการศึกษา 2555 มอบเปนทุนการ
ศึกษาเฉพาะป ใหกับนักศึกษาจำ�นวน 2 คน เปน
เงิน 35,000 บาท คงเหลือ 64,410.17 บาท
2. เงินที่เหลือ 64,410.17 บาท นำ�ไปจัดสรร
เปนทุนจางนักศึกษาทำ�งานที่คณะฯ ชั่วโมงละ
40 บาท เบิ ก ไ ด ไ ม เ กิ น 2,400 บาท ต อ เ ดื อ น
ตอ 1 คน เปนการชวยเหลือนักศึกษาทตี่ องการหา
รายไดเพิม่ เติม เพือ่ แ บงเบาภาระผปู กครอง ป 2555  
มีน ักศึกษาสมัครขอรับทุนจำ�นวน 22 คน

32

เงินบ ริจาคจากนักศึกษาสิงหแดง 63
ที่ไดรับสนับสนุนจากภายนอก หลังจาก
จัดกิจกรรมแลวม ีเงินคงเหลือ
จากการจัดงานเปดถ้ำ�สิงห 2554

4,262 .-

ไดพิจารณามอบใหก ับน ักศึกษาพิการ จำ�นวน 1 ทุน
เปนค าหนังสือ ในปการศึกษา 2555

32

เงินบ ริจาคจากนักศึกษาสิงหแดง 63
ที่ไดรับสนับสนุนจากภายนอก หลังจาก
จัดกิจกรรมแลวม ีเงินคงเหลือ
จากการจัดงานเปดถ้ำ�สิงห 2554

4,262 .-

ไดพิจารณามอบใหก ับน ักศึกษาพิการ จำ�นวน 1 ทุน
เปนค าหนังสือ ในปการศึกษา 2555

ปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนทั่วไปจากคณะฯจำ�นวน 66 คน คณะ
กรรมการพิจารณาสงข อรับทุนจากมหาวิทยาลัยจ ำ�นวน 54 คน และรับทุนจากคณะฯ จำ�นวน 12 คน
รวมทั้งสิ้น 66 คน  
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7. ด้านการบริการทางวิชาการ

การบริการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 คณะรัฐศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชากรรแก่สังคม
โดยการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้
ทางรัฐศาสตร์ โดยจัดสัมมนาวิชาการ จำ�นวน 15 เรื่อง
ลำ�ดับท ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อเรื่อง

วันเดือนป	จำ�นวนผูเขารวม

บรรยาย “ประชาธิปไตยแนวพุทธ”
เสวนา "Contemplating Myanmar Rohingya People's
Future in Reconciliation and (Democratic) Reform"
สัมมนา "คลินิกร ัฐศาสตร: คำ�ถามละบาทเรื่องระหวางเรา
และการเมืองโลก"
บรรยาย “Urban Environmental Management
ของไทยและญีปุน”
จัดอภิปรายการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) หัวขอเรื่อง
"เสียงและความเปราะบาง: การเมืองแหงการโตแยง
ในมหาอุทกภัยไทยป 2554"
บรรยาย "Local Governance"
บรรยาย "ความสำ�เร็จแ ละความลมเหลว
ของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค: ทั้งกอนและหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง"
บรรยาย "Autonomy and Ethnic Conflict in South
& Southeast Asia"
เสวนา “คลินิกรัฐศาสตร ตอนการเมืองของความรัก”
อภิปราย "พลวัตองคความรูแ ละมายาคติวาดวย
การเลือกตั้งและชนบทไทย"
ปาฐกถาและเสวนา "เปดกลองนโยบายศึกษา: ที่มา ที่เปน
และที่ไป" และ "นโยบายหลายมุม"
เสวนา "Nothing About Us Without US"
สัมมนา "ดิเรก ชัยนาม กับประวัติการเมืองไทย
หลังป พ.ศ. 2475"
สัมมนา “ประชาธิปไตยยุคดิจิตอล”
สัมมนา "Building Democracies in Deeply
Diverse Politics: India, Sri Lanka and Myanmar"

14 มิ.ย. 55
15 ส.ค. 55

109
68

5 ก.ย. 55

51

10 ก.ย. 55

20

28 ก.ย. 55

107

22 ต.ค. 55
6 พ.ย. 55

10
48

13 พ.ย. 55

34

15 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55

50
38

12 ธ.ค. 55

159

14 ธ.ค. 55
22 ม.ค. 56

35
58

30 ม.ค. 56
11 ก.พ. 56

112
56
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งานวิ
เ
ทศสั
ม
พั
น
ธ์
ผลการดำ�เนินงาน และกิจการพิเศษ
ของหน่วยงานต่างๆ

งานวเิ ทศสมั พันธ ไดด �ำ เนินการเพือ่ ป ระสานความรว มมือร ะหวางคณะรฐั ศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทัง้ ในดานการลงนามเพือ่ ส รางความตกลงรว มกันร ะดับค ณะ การแลกเปลีย่ นนกั ศึกษา การ
จัดงานสัมมนารวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยน

งานวิเทศสัมพันธไดดำ�เนินการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศผานการลง
นามระดับคณะและการสง นกั ศึกษาไปแลกเปลีย่ น ณ มหาวิทยาลัยในตา งประเทศ โดยมรี ายละเอียดดงั นี้

		 การลงนามกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา

ในป 2555 งานวเิ ทศสมั พันธไดป ระสานงานเพือ่ ล งนามขอ ตกลงความรว มมือในระดับค ณะกบั 
มหาวิทยาลัยในตา งประเทศ จำ�นวน 1 มหาวิทยาลัย คือ Graduate School of Middlebury College
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตารางที่ 1 รายชือ่ นักศึกษาแลกเปลีย่ นกับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา (Outbound) ปีการศึกษา 2555

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

มหาวิทยาลัย

นายนนทฤทธิ์ เพชรานนท์ 5303640642 Ludwig-Maximilians-Universität
 München
นางสาวลลิตา มิยาโมโต้ 5203612410 Nottingham Trent University (NTU)
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ตารางที่ 2 รายชือ่ นักศึกษาแลกเปลีย่ นกับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา (Inbound) ปีการศึกษา 2555
ชื่อ-นามสกุล

มหาวิทยาลัย

ประเทศ	ระยะเวลา

Ms. Nina Gita Harnischfeger

Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany

เยอรมัน

Mr. Jhonatan Andres
Aranda Garcia
Ms. Malin Orn

Halmstad University, Sweden

สวีเดน

Halmstad University, Sweden

สวีเดน

ภาค1/2555
(ส.ค.-ธ.ค.55)
ภาค1/2555
(ส.ค.-ธ.ค.55)
ภาค1/2555
(ส.ค.-ธ.ค.55)

2. การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานสัมมนาทั้งงานสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และงาน
สัมมนาเพื่อแนะแนวการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ มาบรรยายให้แก่คณาจารย์  นักศึกษา
และผู้สนใจ
ตารางที่ 3 สรุปงานสัมมนาปี 2555
ลำ�ดับท ี่
1
2
3

4

5

หัวของานสัมมนา
สัมมนาเรื่อง “Repositioning the U.S. Thailand
Alliance for the 21st Century"
แนะแนวการไปศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ
โครงการสานสัมพันไทย-อาเซียน ครั้งท ี่ 3:
เพื่อนใกลชิด มิตรใกลบาน" เสวนาเรื่อง
"การกาวเขาสู AEC จุดแข็ง จุดออน
และความรวมมือไทย-ลาว"
สัมมนาประจำ�ป หัวขอเรื่อง "Repositioning
Thailand in the Changing region" และ
"บทบาทของ ศ.ดิเรก ชัยน าม ตอก ารเมือง
การปกครองไทย"
บรรยาย "Migration, Border and City:
Ethnoscapes in Central Asia and Russia"  

หนวยงานทส่ี นับสนุนงบประมาณ

สถานที่จัดงาน

คณะรัฐศาสตร

ร.103

คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร

ร.432
มหาวิทยาลัย
แหงชาติล าว

คณะรัฐศาสตร

ร.103

คณะรัฐศาสตร

ร.102
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งและพัสดุ
ผลการดำ�เนินงาน งานคลั
คณะรัฐศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ

งานคลังแ ละพสั ดุ ของคณะรฐั ศาสตร มีห นาทีห่ ลักในการบริหารจดั การการใชจา ยงบประมาณ
ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดพ เิ ศษ งบประมาณรายจายจากรายไดห นวยงาน
และด�ำ เนินการจดั ซ อื้ จัดจาง พัสดุ ครุภณ
ั ฑ การบนั ทึกบ ญ
ั ชี การจดั ทำ�รายงานการเงิน เสนอตอ ผ บู ริหาร
ของคณะฯ คณะกรรมการประจำ�คณะและมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุนเพือ่ ผ ลประโยชนเพิม่ จาก
งบประมาณรายจายจากรายไดห นวยงาน พิจารณานำ�เสนอ รางระเบียบ/ หลักเกณฑทางการเงินของ
คณะฯ และประสานงานใหห นวยงาน ดำ�เนินการเบิกจ า ยงบประมาณของคณะฯ ใหเปนไปตามระเบียบฯ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย/ คณะ ในรอบปท ี่ผานมา สรุปงานสำ�คัญฯ ไดดังนี้

1. การบริหารงานประจำ�

1.1 บริหารควบคุมงบประมาณประจำ�ปของคณะฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหาร
งานและถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
(1) วงเงินงบประมาณที่อยูในการควบคุมดูแล และบริหารการใชจาย ในป 2555 แยกไดดังนี้
1.1 งบประมาณแผนดิน
- หมวดคาต อบแทน ใชสอย วัสดุ งบประมาณ 1,096,000 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนการจัดทำ�รัฐศาสตรสาร งบประมาณ 343,000 บาท
1.2 งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และมหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 44,817,400 บาท
1.3 งบประมาณจากกองทุนค าธ รรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 2,051,400 บาท
1.4 งบประมาณทุนสงเคราะหจ างนักศึกษาทำ�งาน
วงเงินงบประมาณ 17,640 บาท
(2) เงินกองทุนที่อยูในความดูแลของคณะฯ มีวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้
- พัฒนางานดานวิชาการ
- พัฒนาอาจารย ขาราชการ ลูกจาง
- พัฒนาหองสมุดคณะฯ
- พัฒนากายภาพ
- บริหารงานของคณะฯ
- จัดซื้อวารสารและตำ�รา
- สวัสดิการขาราชการและลูกจาง
- ดอกผลเพื่อก ิจกรรมนักศึกษา
- ดอกผลเพื่อเปนทุนก ารศึกษา
(3) การปรับปรุงดานกายภาพ
- ปรับปรุงหองสมุด ศ.ดิเรก ชัยน าม คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
- ปรับปรุงหองสมาคมรัฐศาสตร
- ปรับปรุงหองสุขาและระบบสุขภิบาล
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- ปรับปรุง Common Room คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
- ปรับปรุง Common Room คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
- ติดตั้งระบบ Tele - Conference คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร และศูนยร ังสิต
- ปรับปรุงโครงสรางตึก คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
(4) ใหคำ�ปรึกษา แนะนำ�  หรือขอเสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาการบริหาร
     งบประมาณ การเงินก ารบัญชี การพัสดุ
1.2 วางแผนและบริหารการลงทุนเพื่อผลประโยชนเพิ่ม ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
คณะฯ นอกเหนือจ ากงบประมาณทไี่ ดรบั ต ามปกติ รายไดข องคณะฯสว นหนึง่ ไดจ ากการหารายไดด อก
ผลจากการลงทุนกับสถาบันการเงิน โดยคณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการการเงินฯ เพื่อใหคำ�ปรึกษา
แนะนำ�ตลอดจนบริหารการเงินและการลงทุนหาดอกผลจากเงินของคณะฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสม
และรัดกุมโดยใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด

2. งานฐานขอมูล

2.1 จัดเก็บขอมูลการใชจายงบประมาณ / การจัดซื้อจัดจาง จากแหลง
- งบประมาณแผนดิน ไดแก หมวดคาต อบแทนใชสอยวัสดุ หมวดคาครุภัณฑ หมวด
เงินอุดหนุน
- งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ไดแก หมวดคาจาง, หมวดคาตอบแทน
ใชสอยวสั ดุ, หมวดคา ครุภณ
ั ฑ, หมวดเงินอ ดุ หนุน, หมวดสวัสดิการ, หมวดรายจายอน่ื
- งบประมาณจากกองทุนคาธ รรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 จัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทำ�ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง,
8.1 ระบบและกลไกการเงินแ ละงบประมาณ

3. การบริหารงานดานอื่นๆ

3.1 บริหารจดั การงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดห นวยงาน งบประมาณ
จากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพ ัฒนามหาวิทยาลัย และเงินบริจาค เกี่ยวกับ การจัดซื้อ / จาง
/ ซอมแซม ครุภัณฑสำ�นักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร, ครุภัณฑการศึกษา,  ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง, ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร, ครุภัณฑงานบานงานครัว
3.2 เปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณ 1 รายการ จาก รายการปรับปรุงหองพักอาจารย
ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร จำ�นวนเงิน 10,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงคณะรัฐศาสตร ศูนย
รังสิต พรอมจัดซื้อค รุภัณฑ เนื่องจากเหตุอุทกภัยปลายป 2554

• งานเปิดห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม
วันที่ 25 มกราคม 2556
ณ ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ผลการดำ�เนินงาน งานนโยบายและแผน
คณะรัฐศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ

1. ผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของคณะรัฐศาสตร์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิผล
1.1 มหาวิทยาลัยวิจัย
1.2 ความเปนน านาชาติ
1.3 มหาวิทยาลัยของประชาชน
1.4 ระดับค วามสำ�เร็จข องการประกันคุณภาพ ประจำ�ปการศึกษา 2554
2. ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาองคกร
รวม
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คาน้ำ�หนัก (รอยละ) คะแนนตัวชี้วัด
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2. งานด้านงบประมาณ

สรุปภาพรวมงบประมาณคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ต.ค.54–30 ก.ย.55)

งบประมาณแผนดิน
ไดรับจ ัดสรร
จายจริง

งบประมาณจากรายไดหนวยงาน
ไดรับจัดสรร
จายจริง

รวม
ไดรับจัดสรร	จายจริง

35,624,900.00

44,817,400.00

80,442,300.00

33,584,521.37

33,785,185.58

67,369,706.95

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำ�แนกตามงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ

ไดรับจัดสรร	จายจริง

งบบุคลากร
(เงินเดือนขา ราชการ/พนักงาน คาจางประจำ� คาจางชว่ั คราว และเงินประจำ�ต�ำ แหนงทางบริหาร)
งบดำ�เนินการ (คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ)

งบเงินอุดหนุนก ารจัดทำ�รัฐศาสตรส าร
รวม

34,315,900.00

32,278,495.16

996,000.00
343,000.00
35,624,900.00

963,026.21
343,000.00
33,584,521.37

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำ�แนกตามงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายดานดำ�เนินการ

คาใชจายดานลงทุน

ไดรับจัดสรร	จายจริง

งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบสวัสดิการ
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุนคาค รุภัณฑ
งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

1,962,300.00
8,478,400.00
2,171,900.00
3,000,000.00
9,482,800.00
3,572,000.00
16,150,000.00
44,817,400.00

1,399,914.59
6,693,676.14
1,641,064.50
2,001,699.47
4,872,605.80
3,308,878.55
13,867,346.53
33,785,185.58

3.งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1) โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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สัมมนาหัวข้อ

“แนวทางการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา"

โดย อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

รองคณบดีฝา่ ยการคลังและทรัพย์สนิ
อ.วิโรจน์ อาลี
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา

2) โครงการสัมมนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา
2554 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนาหัวข้อ

“การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2554"
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์
รองคณบดีฝา่ ยการคลังและทรัพย์สนิ

3) ตรวจประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา ประจำ�ปีการศึกษา  2554
ประเมินคุณภาพภายใน

ณ ห้องประชุม ร.203 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

4) ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์  ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 19-20
กรกฎาคม 2555

ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 “
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับที่
		

องคประกอบ		
เปาหมาย
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำ�เนินการ
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
5
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
4
สกอ.2.2 อาจารยประจำ�ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
77.50
สกอ.2.3 อาจารยประจำ�ที่ดำ�รงตำ�แหนงทางวิชาการ
53.01
สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2
สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
6
สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
3
สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
6
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
สกอ.2.8 ระดับความสำ�เร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
5
ที่จัดใหกับนักศึกษา
สมศ.1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ�หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
80
สมศ.2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
4.31
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
สมศ.3
ผลงานของผูสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
3.61
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
สมศ.4
ผลงานของผูสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย
6.35
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคำ�ปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
7
สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
6
มธ.1
รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจำ�นวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
25
รศ.1
จำ�นวนกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาในดานประชาธิปไตย
7
การมีสวนรวมและจิตวิญญาณความเปนพลเมืองโลก
รศ.2
จำ�นวนกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาในดานประชาธิปไตย
6
การมีสวนรวมและจิตวิญญาณความเปนพลเมืองโลก
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
6
สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4
สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
285,000.00
ตอจำ�นวนอาจารยประจำ�และนักวิจัยประจำ�

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนน
ประเมิน

5

3.00
3.00

6
83.78
54.05
2
6
5
6

4.00
5.00
5.00
2.00
4.00
3.00
5.00

2

2.00

95.29
4.32

4.76
4.32

2.16

0.43

6.68

5.00
3.71

7
4
28.57
7.00

5.00
3.00
5.00
5.00

9.00

5.00
4.60

7
5
524,545.70

5.00
4.00
5.00
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับที่
		
สมศ.5
สมศ.6
สมศ.7
มธ.3

องคประกอบ		
เปาหมาย
คุณภาพ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำ�ไปใชประโยชน
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ในฐานขอมูล Scopus และ web of science
ตออาจารยประจำ�และนักวิจัยประจำ�
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
สมศ.8
ผลการนำ�ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
สมศ.9
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
รศ.3
รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำ�เร็จ
ในการใหความรูแกสังคมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง การบริหาร นโยบายและการระหวางประเทศ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 6 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สกอ.7.1 ภาวะผูนำ�ของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8 ทั้งหมด
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ.15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 ทั้งหมด
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12.07
11.49
9.77
20

ผลการ
ดำ�เนินงาน
7.69
12.82
30.13
30.77

คะแนน
ประเมิน
3.85
3.21
5.00
5.00
4.44

3
3
15

5
5
0.00

5.00
5.00
0.00

3

5

5.00

75

82.61

4.86
3.97

3
3
4

4
4
4

4.00
4.00
4.00
4.00

6
4
4
4
3.51

5
2
3
2
4.51

3.00
2.00
3.00
2.00
4.51
2.90

6

7

5.00
5.00

9
3.9
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
องคประกอบ		
เปาหมาย
คุณภาพ

ลำ�ดับที่
		

องคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.)
สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน
สมศ.18.1 ผลการชี้นำ� ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบั
องค์นประกอบ
ลํสมศ.18.2
าดับที่ ผลการชี้นำ� ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
คุณนภาพ
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบั

4
4
4

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนน
ประเมิน

5
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4
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ผลการ คะแนน
เป้ าหมาย
4
5
5.00
ดําเนิ นงาน ประเมิ น

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 97 ทั้งหมด
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมธ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบของสกอ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุ
กตัวบงชีก้ขตัองทุ
ประกอบสมศ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุ
วบ่กงองค
ชี้ของทุ
กองค์ประกอบทัง้ หมด
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบมธ.
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบทั้งหมด
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นย์ดิเรก ชัยนาม
ผลการดำ�เนินงาน ศู
คณะรัฐศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ

ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาศูนย์วิจัย (เดิม) เป็นศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์  เพื่อ
ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานเชือ่ มโยงกับเครือขา่ ยการวิจยั จากสถาบันทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็น
แหลง่ เผยแพรค่ วามรูด้ า้ นการวิจยั ใหค้ �ำ ปรึกษาและฝกึ อบรมให้ความรู้ เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปี 2555 ที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ดังนี้
1. รศ.ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร ได้รับการคัดเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำ�ปี 2555 จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภท
อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ�ปี 2555

ด้านการวิจัย

		 ผลงานวิจัย

คณะรัฐศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
1. “จีนภายใต้ผู้นำ�รุ่นที่ 5” โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (แหล่งทุน: งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน)
2. “บทบาทของสือ่ มวลชนโลกตอ่ วิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย: กรณีการประทว้ ง
		 ของกลุ่ม นปช.” โดย ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล (แหล่งทุน: งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน)
3. “โครงการสง่ เสริมกลไกการมีสว่ นรว่ มของประชาชนในการบริหารราชการ” โดย
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (แหล่งทุน: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร))
			 4. “ศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการทำ�งานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
		 ประชาสังคมในการจัดทำ�บริการสาธารณะ” โดย อ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ (แหล่งทุน:
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร))
5. “The Project in Enhancing the Capacity in Local Public Services
		 Provision through Local Management Cooperation supported by Provincial
		 Administrative Organization” โดย ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (แหลง่ ทุน: The Japan
International Cooperation Agency (JICA))
			 6. The implementation of A Brainstorming Seminar on " The Second
		 Wave of Decentralization and the Movements to Establish Special Forms
		 of Local Government in Thailand" โดย อ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ (แหล่งทุน: he
		 United Nations Development Programme (UNDP))
7. ชุดโครงการ "สายธารความรู้ชายแดนไทย-พม่า หลากชีวิตผู้คน หลากมิติทุน		 วัฒนธรรม" โดย อ.ดร.เดชา ตัง้ สีฟา้ (แหลง่ ทุน: สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการทำ�วิจยั (สกว.))
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8. “โครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สูส่ งั คมไทย” โดย รศ.ดร.โสภารัตน์
จารุสมบั ติ (แหล่งทุน: สำ�นัก งานกองทุนสนับสนุน การทำ �วิจั ย (สกว.) และกระทรวง
การต่างประเทศ)
9. “สำ�รวจระดับการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ”
โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ (แหลง่ ทุน: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร))

		 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ

1. “วิถีประชาธิปไตยไทย: มุมมองเบื้องต้นว่าด้วยตัวตน สิทธิและจริยธรรมทาง
		 การเมือง (ตอนที่ 1)” โดย ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2555)
2. "A Weary Titan: Russian Foreign Policy Thinking since 1992” โดย อาจารย์
จิตติภัทร   พูนขำ�  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2555)
3. "การวางแผนกำ�ลังคน (Workforce Planning) ในองค์กรภาครัฐ: กรณีศึกษา
		 สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” โดย รศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารศรีปทุมปริทศั น์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปที ่ี 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2555),
115-128.
			 4. “บทความวิจยั เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ แก้ไขปัญหาของประเทศ”
โดย อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
5. “การศึกษาการจัดโครงสรา้ งองค์การของกรมการขา้ วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
โดย รศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2555), 23-55.

		 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

1. “The Sacred in the Mirror: Understanding Islam and politics in the
		 twenty-first century” โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  ตีพิมพ์เผยแพร่ใน the 2012
Annual Meeting of the American Political Science Association, New Orleans
2. “Development Cooperation Approaches to Pro-Poor Growth: Thailand”
โดย รศ.ดร.ศิรพิ ร วัชชวัลคุ ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน KDI-TAF AADC Seoul Authors's Workshop
โดย Korea Development Institute (KDI) and The Asia Foundation (TAF),
Oct. 31-Nov. 1, 2012 , Seoul , Korea.
3. “Lessons From Asia’S Experience On Propoor Growth” โดย รศ.ดร.ศิรพิ ร
วัชชวัลคุ ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน Emerging Asian Approaches to Development Cooperation,
March 5 – 7, 2012, New Delhi, India
			 4. “Parliamentary elections in Thailand, July 2011” โดย อ.ดร.ชนินท์ทริ า
ณ ถลาง ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน Electoral Studies. Volume 31, Issue 3, September 2012,
Pages 633–636.Special Symposium: Economic Crisis and Elections: The European
		Periphery
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5. “Securing Peace and Human Rights through Peace Education: The Case
		
of Peace Studies Institutes in Thailand” โดย อาจารย์ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ ตีพมิ พ์
เผยแพรใ่ น International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in
Southeast Asia จัดโดย Southeast Asia Human Rights Studies Network (SEAHRN),
October 17-18, 2012, Millennium Hotel Sirih, Jakarta, Indonesia.
			 6. “A Nonviolent response to the principle of Responsibility to Protect
		
(R2P): the Kosovo intervention and international endorsement of the
		
Toper movement” โดย อ.ดร.จันจิรา สมบัตพิ นู ศิริ ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน The 16th Berlin
Roundtables on Transnationality: "From Rebellion to Revolution: Dynamics of
Political Change", Germany.m Funded by Irmgrad Coninx Foundation.

		 โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ

1. “การศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองระดับบัณฑิตศึกษา: การศึกษา
		 เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร” โดย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (หัวหน้าโครงการ), ดร.วสันต์ 
เหลืองประภัสร์ และดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
2. “ASEAN กับความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงทางอาหาร” โดย
รศ.ดร.ศิรพิ ร วัชชวัลคุ
3. “ศักยภาพและความพรอ้ มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
		 บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน” โดย วราภรณ์ ผอ่ งสุวรรณ
			 4. “การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
		 ธรรมศาสตร์” โดย เจษฎา ณ ระนอง
5. “นโยบาย Soft Power ต่ออาเซียนของญีป่ นุ่ จีนและเกาหลีใต้: นัยและบทเรียน
		 สำ�หรับประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
			 6. “การออกแบบระบบเลือกตัง้ ในฐานะสถาบันการเมือง เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
		 ประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
7. “The Crisis Management: Shared Experiences and Lesson Between
		 Japan and Thailand” โดย รศ.ดร.ศิรพิ ร วัชชวัลคุ
8. “การประเมินสถานภาพเชิงวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
		 (ระหวา่ ง พ.ศ.2540-ปัจจุบนั )” โดย รศ.ดร.อัมพร ธำ�รงลักษณ์
9. “โครงการรูปแบบการประสานงานเครือข่ายการบริหารจัดการอุทกภัย 2554 ภายใต้
		 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารชว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในฐานะศูนย์บญ
ั ชาการ” โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
10. “โครงการศึกษาและสำ�รวจสถานภาพและการดำ�เนินกิจกรรมขององค์กรด้าน
		 เศรษฐกิจ สังคมและฐานทรัพยากร” โดย รศ.ดร.สุพณ
ิ เกชาคุปต์
		
งานประชุม/สัมมนา/อบรมทางวิชาการและวิจัย

1. โครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจยั ไทย – มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Think Tank
and Scholar Network: TMTT) เรือ่ ง Socio-Economic Cooperation In The Border Areas
Between Thailand And Malaysia โดยมีศนู ย์ดเิ รก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตา่ งประเทศสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
สถาบัน Institute of Strategic and International Studies (ISIS) มาเลเซีย จัดสัมมนา ในวันที่ 13-14
กันยายน 2555 เวลา 8.30-17.00  น. ณ ห้อง Sigma 1- 2 ชัน้ 6 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
ซอยรางนา้ํ กรุงเทพมหานคร

2. การสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2556 เนือ่ งในโอกาสเพือ่ รำ�ลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์
ในวันที่ 25 มกราคม 2556 (13.30-16.30 น.) ณ. ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทา่ พระจันทร์ 
3. การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน ในประเด็นเรื่อง
"Redesign Political Institution” ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
4. การฝกึ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร สำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มธ. เรือ่ ง
“การพัฒนาความรูด้ า้ นการวิจยั สถาบัน” ในวันที่ 26-27 มีนาคม และ 5 เมษายน 2556 ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
5. โครงการ “วิทยานิพนธ์สนทนา นิต-ิ รัฐศาตร์” ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือของฝ่าย
บัณฑิตศึกษา และศูนยด์ เิ รก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. รว่ มกับคณะนิตศิ าสตร์ มธ. ในวันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม
2556 ณ. หอ้ ง ร. 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่ พระจันทร์ 
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โครงการปริญญาโทภาคคํ่า
และปริญญาเอก
รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2555
		 ระดับปริญญาโท

1. นายชนุตร์  นาคทรานันท์ สาขาการปกครอง เลขทะเบียน  5003030052
หัวข้อเรื่อง “ประชาธิปไตยขัดแย้งของ ชองทาล มูฟ : ความเป็นมาทางความคิด หลักการและเหตุผล
รวมถึงคำ�วิจารณ์” (Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy : background of thought, reasoning and criticism)
2. นายอุเชนทร์  เชียงแสน สาขาการปกครอง เลขทะเบียน 4903030023
หัวขอ้ เรือ่ ง “ประวัตศิ าสตรก์ ารเมืองภาคประชาชน : ความคิดและปฏิบตั กิ ารของ “นักกิจกรรมทางการ
เมืองในปัจจุบัน” (A History of Kanmuang Phak Prachachon (People's Politics) : The Ideas
and Practices of "Political Activists" in the Present)
3. นางสาวรัชนี  ประดับ สาขาการปกครอง เลขทะเบียน 4903030049
หัวข้อเรือ่ ง “ชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบตั กิ ารเชิงอำ�นาจของรัฐไทยสมัยใหม่ (Strengthening Communities
: the power practice of modern Thai state )
4. นายทวีป  มหาสิงห์  สาขาการปกครอง   เลขทะเบียน  5003030151  
หัวข้อเรื่อง “ความคิดทางการเมืองของปรีดี  พนมยงค์  ในการอภิวัฒน์สยาม”  
(The Political Thought of Pridi  Banomyong in Siamese  Revolution )  
5. นางสาวฆณฬส  ศรีงามเมือง สาขาบริหารรัฐกิจ เลขทะเบียน 4903030635  
หัวข้อเรื่อง “ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ในการตอบสนอง
ต่ออุบัติเหตุจราจรทางบก” (Bangkok Pre-hospital Emergency Medical Service System in
response to the road traffic accidents)
6. นางสาวอาภาภรณ์  จวนสาง สาขาบริหารรัฐกิจ เลขทะเบียน 4903030544  
หัวข้อเรือ่ ง “การนำ�นโยบายผูส้ งู อายุไปปฏิบตั ิ : กรณีศกึ ษาจังหวัดสิงห์บรุ ”ี The Implementation of
the Elderly Policy : A Case Study of Singburi Province อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำ�ปี 2555

		 ระดับปริญญาเอก

1. พันเอกดนัยวัฒนา  รุ่งอุทัย นักศึกษาชั้นปริญญาเอก เลขทะเบียน 5003300067  
หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การ
วิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง” (Security Cooperation of
Southeast Asian Nations under ASEAN : An Analysis of Development and Readiness for
Being a Security Community)
2. นางสาวอาภาภรณ์  จวนสาง นักศึกษาชัน้ ปริญญาโท (ภาคคํา่ ) คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร
รัฐกิจ เลขทะเบียน 4903030544 เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ใน
หัวข้อเรื่อง “การนำ�นโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
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โครงการปริญญาโท

สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ
สำ�หรับนักบริหาร

2012

(EPA)

รายงานสถานทางการศึกษา

		 1. สถานภาพนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
		 รักษาสถานภาพ ภาค 1/55
		 รักษาสถานภาพ ภาค 2/55
- รหัส 51 (รุ่น 20) จำ�นวน 3 คน
- รหัส 52 (รุ่น 21) จำ�นวน 2 คน
- รหัส  52 (รุ่น 21) จำ�นวน 2 คน
- รหัส 55 (รุ่น 24) จำ�นวน 3 คน

		 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2555
		 ภาค 1/2555
- รหัส 53 (รุ่น 22) จำ�นวน 1 คน
- รหัส 54 (รุ่น 23) จำ�นวน 50 คน
- รหัส 55 (รุ่น 24) จำ�นวน 54 คน

		 รับเข้านักศึกษาปีการศึกษา 2555

		 ภาค 2/2555
- รหัส 51 (รุ่น 20) จำ�นวน 3 คน
- รหัส 52 (รุ่น 21) จำ�นวน 1 คน
- รหัส 53 (รุ่น 22) จำ�นวน 1 คน
- รหัส 54 (รุ่น 23) จำ�นวน 50 คน
- รหัส 55 (รุ่น 24) จำ�นวน 48 คน

- รหัส 56 (รุ่น 25) ประกาศจำ�นวน 58 คน แจ้งความจำ�นงเข้าศึกษา 54 คน

		 2. นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
		 ภาค 1/55
- รุ่น 22 จำ�นวน 1  คน

		 3. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2555
- รุ่น 20 จำ�นวน 3 คน
- รุ่น 21 จำ�นวน 2 คน

- รุ่น 22 จำ�นวน 1 คน
- รุ่น 23 จำ�นวน 50 คน

สรุปผลการกิจกรรมด้านการศึกษา/ กิจกรรมในรอบปี 2555

1. ร่วมงานแสดงความยินดี ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร กับมูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ
    ธรรมศาสตร์ (10 มกราคม 2555)
2. เสวนาวิกฤติมหาอุทกภัย (21 มกราคม 2555)
3. Open House ณ จังหวัดนครปฐม (22 มกราคม 2555)
4. ทัศนศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่น 22 (10-14 มีนาคม 2555)
5. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ EPA (25 มีนาคม 2555)
6. ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดสระแก้ว เสียมราช (4-6 พฤษภาคม 2555)
7. ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 24 (11 พฤษภาคม 2555)
8. กิจกรรมรับน้องใหม่ (26 พฤษภาคม 2555)
9. ร่วมงานสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 62 ปี (14 มิถุนายน 2555)
10. งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ (25 สิงหาคม 2555)
11. พระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 (30 สิงหาคม 2555)
12. ดูงานในวิชา รบ.648 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม (9 กันยายน 2555)
13. ดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในวิชา รบ.647 สัมมนาการบริหารจัดการเมือง
     (15 กันยายน 2555)
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14. สอบประมวลวิชาความรู้ครั้งที่ 1/2555 รุ่น 23 (27 ตุลาคม 2555) ครั้งที่ 2/2555
     (16 ธันวาคม 2555) และครั้งที่ 3/2555 (18 มกราคม 2556)
15. ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ รุ่น 23 (2-6 พฤศจิกายน 2555)
16. ร่วมงานสิงห์สัมพันธ์ (ดำ�-แดง) ครั้งที่ 2 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (11 ธันวาคม 2555)
17. เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่น 25 (1 พฤศจิกายน 2555 – 26 กุมภาพันธ์ 2556)

• ดูงานในวิชา รบ.648 นโยบายและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 9 กันยายน 2555

โครงการปริญญาโท

(MPE)

สาขาการเมืองการปกครองสำ�หรับนักบริหาร
จำ�นวนนักศึกษาปีการศึกษา 2555

		 โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์รังสิต
- รุ่น 20 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 51  คน
  (อยู่ระหว่างการทำ�ภาคนิพนธ์จะจบการศึกษาภาค 2/55)
- รุ่น 21 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 56 คน
		
โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์พัทยา
- รุ่น 3 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด 19 คน
  (อยู่ระหว่างการทำ�ภาคนิพนธ์จะจบการศึกษาภาค 2/55

การจัดการเรียนการสอน มีจำ�นวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555
		 ภาคเรียนที่ 1/2555
		 โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์รังสิต
- รุ่น 20 จำ�นวน 3 วิชา
- รุ่น 21 จำ�นวน 4 วิชา
		 โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์พัทยา
- รุ่น 3 จำ�นวน 3 วิชา
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		 ภาคเรียนที่ 2/2555
		 โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์รังสิต
- รุ่น 20 จำ�นวน 1 วิชา
- รุ่น 21 จำ�นวน 4 วิชา
		 โครงการปริญญาโท MPE ศูนย์พัทยา
- รุ่น 3 จำ�นวน 1 วิชา
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การดูงานและทัศนศึกษา

		 ภาคเรียนที่ 1/2555
1. นั ก ศึ ก ษารุ่ น 20 และรุ่ น 3 ศู น ย์ พั ท ยา ทั ศ นศึ ก ษาประเทศกั ม พู ช าระหว่ า ง
    วันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.55 จำ�นวน 55 คน
		 ภาคเรียนที่ 1/2555
1. นักศึกษารุ่น 21 ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง)
    ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2556 จำ�นวนผู้เดินทาง 39 คน
2. นักศึกษารุ่น 20 และรุ่น 3 ศูนย์พัทยา
    ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซียงไฮ้ – เกาะผูโถ่วซาน – นานกิง)
    ระหว่างวันที่ 6 – 10  มีนาคม  2556 จำ�นวนผู้เดินทาง 30 คน

• นั ก ศึ ก ษารุ่ น 21 ทั ศ นศึ ก ษาประเทศมาเลเซี ย
(รัฐปีนัง) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2556
จำ�นวน 39 คน

โครงการปริญญาโท

(MIR)

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ
โครงการปริญญาโทสาขาความสัมพันธร์ ะหวา่ งประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ได้ด�ำ เนินงาน
และจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ ตลอดปีการ
ศึกษา 2555 (ตั้งแต่พฤษภาคม 2555- มิถุนายน 2556)ในปีการศึกษา 2555 โครงการฯ มีนักศึกษาทั้ง
สิ้น 57 คน และมีผู้สำ�เร็จการศึกษา 15 คน

ผู้สำ�เร็จการศึกษา

		
15 ราย จากทั้งหมด 57 คน (จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556)
		 ศูนย์ ท่าพระจันทร์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
		 คณะ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
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รายชือ่ นักศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554-2555 โดยทำ�วิทยานิพนธ์
(ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 – มิถนุ ายน 2556)
ลำ�ดับ รายชื่อน ักศึกษา		หัวเรื่องวิทยานิพนธ
จบการศกึ ษา ป พ.ศ. 2554
1 นางสาวหทัยรตั น  ทองประไพ
2 นางสาวทวิ ทวิ า  ธนาเลขะพัฒน
			
จบการศกึ ษา ป พ.ศ. 2555
1 นางสาวลลิตา  บุญไพรวลั ย
2 นางสาวปญ
ุ ชรัสมิ  ์ เหลาพรรณราย

ASESN’s Position towards Human Rights: The evolution and the future trend
Trends and Developments of Global Civil Society in the 21st century: Case studies of
social forum and internet-based mobilization

The South China Sea Dispute: Evolution, conflict management and resolution
Facebook and Political Awareness: A case of multi-color shirt movement during
April-May 2010
3 นางสาวไพลิน  กิตติข จร
Sri Lankan Conflicts and Conflict Resolution
4 นางสาวพรพมิ ล  วิมลธาดา
Historical Narrative and State Relationship between South Korea and Japan Government,
Regarding Korean Comfort Women Issue during World War II
5 นางสาวโอน มา  โอ
Conflicts between India and Pakistan: The role of the third parties in conflict resolution
6 นางสาวชนัทพร  ลมิ ประภวู วิ ฒ
ั นา The Interactions among Key Actors in Clean Development Mechanism Projects: A case
study of the Korat waste to energy project
7 นางสาวณขวัญว ลัย  ดิลกวงศพงษ ASEAN Socio-Cultural Community: An ideal model of a socio-cultural cosmopolitan
			
community
8 นางสาววรรณวรางค  ไมสวุ งศ
The Promotion of American Culture through Hollywood Movies to the World
9 นายอจันตา  กาปกู ามา กีกานากี Sri Lanka’s Role in the WTO
10 นางสาวจฑุ ารัตน  พงษอาภา
The Fourth SNRU International Conference on Cooperation for Development on
the East-West Economic Corridor: Human resource development for entering ASEAN
			
Community

ปีการศึกษา 2555 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้

1. จัดทัศนศึกษาดูงาน MIR Field Trip ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยวันที่ 13 ตุลาคม 2555 เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายหัวเรื่อง “Indonesia’s
position in ASEAN and Regional Integration  ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Katolik Parahyangan เมืองบันดุง
2. กิจกรรมพิเศษ วันที่ 2 ธันวาคม 2555นักศึกษารายวิชา IR 646 Human Rights and
International Ethic ประจำ�ภาค 2/2555 (1กันยายน – 2 ธันวาคม 2555)ร่วมมือกับ Heinrich Böll
Foundation จัดกิจกรรมพิเศษ Thammasat Human Rights Film Festival โดยเสวนาวิชาการกับ
ผูส้ ร้างภาพยนตร์สนั้ ทีถ่ า่ ยทอดผลงานสะทอ้ นปญ
ั หาสิทธิมนุษยชนอาทิเชน่ ภาพยนตรเ์ รือ่ ง “Burmese
Butterfly” โดย Hnin Ei Hlaing จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ASEAN-AFRICAN Conference
วันที่ 14 ตุลาคม 2555
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โครงการปริญญาโท

(BMIR)
หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและ
การระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการ
เปดหลักสูตรตั้งแตป  พ.ศ.2552 โดยมีการเรียนการสอนอยูที่ทาพระจันทร กอตั้งขึ้นโดยมวี ัตถุประสงค
เพือ่ ใหบ ณ
ั ฑิตท สี่ �ำ เร็จก ารศกึ ษาไดม คี วามรูท างวชิ าการดา นรฐั ศาสตร ทัง้ ก ารเมืองการปกครอง ความสมั
พันธร ะหวางประเทศ และการบริหารรฐั ก จิ รวมทัง้ ม คี วามรูเ บือ้ งตนในทางปฏิบตั ขิ องสาขาวิชาดงั กลาว
อีกทัง้ มคี วามรอบรเู ทาทันตอ เหตุการณปจ จุบนั และสามารถน�
ำ ความรูไ ปประยุกตใหเปนประโยชนตอ 
ตนเอง รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
ทีส่ �ำ คัญใหบ ณ
ั ฑิตท สี่ �ำ เร็จก ารศกึ ษาไดม คี วามรูใ นระดับส ากลเพือ่ ต อบสนองตอ ค วามตอ งการของตลาด
แรงงานทั้ง ในประเทศ ภูมิภาค และองคการระหวางประเทศ

จำ�นวนนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2555
		 1) ปริญญาตรี
			 • ชั้นปีที่ 1  จำ�นวน 71 คน
			
• ชั้นปีที่ 2  จำ�นวน 79 คน
			
• ชั้นปีที่ 3  จำ�นวน 124 คน
• ชั้นปีที่ 4  จำ�นวน 7 คน
		 2) ปริญญาโท
			 • ชั้นปีที่ 1  จำ�นวน 10 คน
จำ�นวนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา 70 คน

จำ�นวนรายวิชาที่เปิด
• ภาค 1/2555
27 วิชา
• ภาค 2/2555
22 วิชา
• ภาคฤดูร้อน /2555   
3   วิชา
• ปริญญาโท  ภาค 1/2555   4   วิชา
• ปริญญาโท  ภาค 2/2555   4   วิชา

การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน

		 ภาค 1/2555
		
1) วิชา PI345 (ศูนยเตือนภัยพิบัติแ หงชาติ กรุงเทพฯ)
2) วิชา PI387 (บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)
		 ภาค 2/2555
1) วิชา PI120 (องคการสหประชาชาติประจำ�ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก กรุงเทพฯ)
2) วิชา PI344 (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม)
3) วิชา PO290 (Webster University เพชรบุรี)

กิจกรรม

1) นักศึกษาในโครงการ รุน ท ี่ 1 ฝกงานในหนวยงานภายในประเทศและตา งประเทศ อาทิเชน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน, สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก, สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปก กิง่ , สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, คณะผูแ ทนถาวรไทยประจำ�อาเซียน ณ กรุง
จาการตา, International Institute of Public Policy and Management (INPUMA),
University of Malaya, กระทรวงการตา งประเทศ, กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย เปนตน
(ภาคฤดูรอน/2555, มิถุนายน - กรกฎาคม 2555)
2) ทัศนศึกษาดงู านนอกสถานทีป่ ระกอบการเรียนการสอนนอกประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม)
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3) ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน วิชา PI387 Environmental
Politics ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สานสัมพันธ์ BMIR (BMIR Orientation 2012) ในวันที่ 21 23 กรกฎาคม 2555 ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทา่ พระจันทร์ และ ม.ธรรมศาสตร์ ศนู ย์พทั ยา
5) กิจกรรมงานกีฬาทา่ พระจันทรเ์ กม 2012 จัดขึน้ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ทา่ พระจันทร์ (สิงหาคม 2555)
		6) เปิดรับสมัครผูส้ นใจเขา้ ศึกษาตอ่ โครงการ BMIR ปกี ารศึกษา 2556 (17 กันยายน - 20 ธันวาคม 2555)
โดยการประชาสัมพันธ์ ผา่ นทางโทรทัศน์ เว็บไซต์เพือ่ การศึกษาต่างๆ และหนังสือพิมพ์ ทง้ั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
7) งานสัมมนา 1st Bangkok International Student Conference 2012 (12-13 ตุลาคม 2555)
จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นเวทีสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและ
วิทยากรรับเชิญ
8) งานเลี้ยงส่งนักศึกษา BMIR รุ่น 1 ที่กำ�ลังจะสำ�เร็จการศึกษา BMIR Farewell Party
(19 ตุลาคม 2555) จัดขึน้ เพือ่ กระชับความสัมพันธข์ องนักศึกษาในแต่ละรุน่ ให้มคี วามแน่นแฟ้นมากขึน้
9) BMIR OPEN HOUSE & BMIR, The Future 2012 จัดขึน้ เพือ่ แนะแนวและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร BMIR ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (3 – 4 พฤศจิกายน 2555)
10) ค่ายอาสาท่าพระจันทร์: เพื่อประชาชน (ธันวาคม 2555) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวมกลุ่ม
นักศึกษาโครงการนานาชาติต่างๆ ในท่าพระจันทร์ที่มีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาสังคม
11) กิจกรรมกีฬา Football Inter cup 2013 จัดขึ้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาค และระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ
(29 มีนาคม 2556)

• ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียน การสอน วิชา PI387 Environmental Politics
ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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