ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตรมปี รัชญาในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามสามารถทางรัฐศาสตรมี
คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม สงเสริมใหมีการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูที่เปนประโยชน ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสงั คม และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

วิสัยทัศน
“พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย กาวไกลวิชาการ ไดมาตรฐานสากล”
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สารนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันนี้เปนวันคลายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร มาครบรอบ 65 ป แสดง
วาคณะไดมีบทบาททางวิชาการ ประสิทธิประสาทวิชา ความรู สรางศิษย
ที่มีความรูออกไปทํางานในสังคมใหเปนประโยชน แกประเทศชาติ ไดเปน
จํานวนมาก และคณะก็ไดสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในทางดานรัฐศาสตร
ออกไปเผยแพรเพื่อประโยชนทางวิชาการทางดานรัฐศาสตร ที่เปนประโยชน
แกมนุษยดวย ทั้งคณะยังจัดใหมีบริการทางวิชาการ เผยแพรความรูทางดาน
รัฐศาสตร ออกไปอยางกวางขวางในสังคมไทย
การดําเนินการอันเปนประโยชนที่ตอเนื่องยาวนานมาหลายทศวรรษ
นี้มีอยูไดอยางดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพก็เพราะคณะผูทํางานให
คณะรัฐศาสตรตั้งแตชุดแรกสืบตอมาจนถึงปจจุบนั ไดชวยกันสรางชวยกันทํา
คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ คณาจารย เจาหนาที่ รวมทั้งศิษยเกาของ
คณะเองที่ไดทุมเททํางานดวยความตั้งใจ เพราะระลึกอยูวา สิ่งที่ไดชวยกัน
ทํานั้น จะเปนประโยชนโดยรวมแกสังคม
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีชื่อเสียง เกียรติคุณ ก็มิใช
เพราะฝมือใครเพียงคนเดียว กลุมเดียว แตเพราะบุคคลหลายคน หลายกลุม
ที่รับงานสืบตอกันมา
ดั ง นั้ น ในโอกาสวั น สถาปนาคณะรั ฐ ศาสตร เช น นี้ จึ ง ควรระลึ ก ถึ ง
บรรพชนทัง้ หลาย ทีช่ ว ยกันสรางคณะของเรามาในอดีต และรวมเปนกําลังใจ
สนับสนุนผูปฏิบัติงานในปจจุบัน ใหทํางานสรางบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และให
บริการทางวิชาการแกสังคมตอใปใหดี และเปนประโยชนตอสังคม
ดวยวาสิ่งนี้เปนเปาหมายของคณะ เปนความภูมิใจของมหาวิทยาลัย
และเปนความสุขทั้งเราผูปฏิบัติงานกับทานทั้งหลายที่จะเปนผูมีสวนไดรับ
ผลดีนี้
ขอใหมีความสุขความเจริญทั่วกัน

(ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

2

Annual Report 2013 : Faculty of Political Science Thammasat University

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผมขอแสดงความยินดีตอคณะรัฐศาสตรเนื่องในโอกาสครบรอบการ
สถาปนาคณะ ซึ่งไดกอตั้งมาครบ 65 ป ซึ่งนับวาเปน 65 ป ที่คณะรัฐศาสตร
ไดทําหนาที่ในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
รับผิดชอบตอสังคม มาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเห็นไดจากการจัดการ
เรียน การสอนของคณะในทุกสาขา หลักสูตร ที่มีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิต
ที่มีความรูคูคุณธรรม และมีพื้นฐาน อยูบนอุดมการณของมหาวิทยาลัยที่เนน
การสรางสังคมที่เปนธรรม โดยเนนประชาชนเปนที่ตั้ง
นอกจากนี้แลว การดําเนินงานของคณะที่สะทอนใหเห็นวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร และการรวมแรงรวมใจของคณาจารยและเจาหนาที่ในการดําเนิน
งานเพื่อเดินไปสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ดังจะเห็นไดจากการสงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการของ
คณาจารยและนักศึกษา ใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล โดยคงไวซึ่งความมีอิสระทางวิชาการและความคิดของ
ปจเจกชน รวมถึงความพยายามในการสรางและพัฒนาบุคลากรของคณะให
มีประสิทธิภาพรับกับความทาทายและการเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดลอม
องคกร
ที่สําคัญ ในภาวะวิกฤติทางการเมืองที่ประเทศไดประสบอยูในขณะนี้
สังคมและประชาชน คนไทยยอมมีความคาดหวังตอคณะรัฐศาสตร ในฐานะ
สถาบันทีส่ อนดานรัฐศาสตรระดับชัน้ นําของประเทศ ทีจ่ ะแสดงบทบาทการ
เปนผูช นี้ าํ ใหคาํ ตอบ และใหทางออกตอสังคม เพือ่ สังคมไทยทีร่ อการเยียวยา
ไดมีทางออกที่ดํารงไวซึ่งความเปนประชาธิปไตย เปนธรรม และเทาเทียม
กันของคนในสังคม
ผมในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตรขอยินดีและขอสงความ
ปรารถนาดีมายัง คณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั
ทีม่ สี ว นในการสรางชือ่ เสียงและความสําเร็จใหแกคณะ และหวังวาคณะรัฐศาสตร
จะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการสรางองคความรูและผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณภาพสูสังคม เพื่อรับใชประเทศชาติทั้งในภาครัฐและเอกชนสืบตอไป

(ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สารคณบดีคณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําหนาที่ในการเปน
สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองค
ความรูทางวิชาการดานรัฐศาสตรที่ทันสมัย และใหบริการทางวิชาการแก
สังคมอยางกวางขวาง มาตลอดระยะเวลากวา ๖๐ ป จนทําใหคณะสามารถ
สรางเกียรติภมู ิเปนที่ประจักษ ดังจะเห็นไดจากการที่รอบปนี้คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการจัดลําดับจาก QS ใหเปนคณะรัฐศาสตร
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย รวมถึงการที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ซึ่งเปนผลผลิตของคณะตางไดรับการยอมรับของสังคมอยางกวางขวาง
ในวาระที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะมีอายุครบรอบ
๖๕ ปแหงการสถาปนาในปนี้ ผมขอเรียนใหประชาคมชาวธรรมศาสตรทุก
ทานใหทราบวา คณะของเรากําลังอยูในชวงของการกาวยางที่สําคัญอีกกาว
หนึ่ง โดยเรากําลังอยูในชวงของการปรับปรุงหลักสูตรตางๆในระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะ เพื่อใหหลักสูตรของเรามีคุณภาพ เหมาะสมกับยุคสมัย และ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมมากขึ้น การปรับปรุงดังกลาวเมื่อแลว
เสร็จ จะทําใหคณะของเรามีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทันสมัยมากที่สุด
แหงหนึ่งในประเทศไทย
ความสําเร็จและกาวหนาของคณะเราจะไมเกิดขึ้นเลยหากปราศจาก
การสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ดังนั้น ผมจึงขอถือโอกาสนี้ ในการแสดง
ความขอบคุณตอความตั้งใจจริงของคณาจารย บุคลากร รวมถึงศิษยเกาใน
อดีตที่ผานมาที่ลวนมีสวนชวยในการสรางเกียรติภูมิใหแกคณะของเรา และ
ผมยังจะขอถือโอกาสนี้ในการใหคํามั่นวาจะตั้งใจและทุมเทในการทํางาน
ใหกับคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหคณะของเรามีความ
กาวหนาตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
คณบดีคณะรัฐศาสตร

สารธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
Thammasat’s Faculty of Political Science at 65th Anniversary :
A Time for Reflections
I am very proud to be counted as an alumnus of the Faculty of
Political Science, Thammasat University. Although I did not graduate from
the Faculty, due to a fellowship to complete my B.A. in political science at
Claremont Men’s College, California, USA back in 1970, I was awarded an
honorary degree while serving a 5 year term as Secretary-General of ASEAN.
Tens of thousands of Graduates of Political Science have been serving the country in the field
of national administration and diplomacy for the past six and a half decades. Many of us have done
so with distinction which has brought pride to the Faculty and Thammasat itself.
Our role from the beginning was to, in the words of the Founding Father, Dr. Pridi Phanomyong,
“quench the thirst for democracy and equity among our people.” In these difficult times that we
have found ourselves in today, it is appropriate to reflect on our role and our contributions.
Have we done enough, as political scientists, democratic administrators and diplomats, to
secure the country for a genuine democracy where the will of the people truly reigns over the affairs
of our society, our country? Why has it been so hard for an ancient civilization like ours to plant a
seed of democracy firmly in the hearts of our people ? What have we done wrong, where have we
gone astray, as a people, on the road of democracy in the past 8 decades?
Has democracy been accepted only in its formal trappings, with constitutions, elections,
political parties, parliaments and a repetitive cycles of coups and elections? What happen to the
true values and norms of the democratic way of life? It seems that what we have is only a “fig leaf
of democracy,” covering up the crude power plays and fierce competition for self-interest all along.
I have come back to the Faculty of Political Science as a Professor Emeritus of Thammasat
University. I have seen a lot of changes and progress being made. In the context of deepening
national challenges that we are facing, it is only appropriate that we return to the original theme of
political science posed by Aristotle, how to achieve a good life in a good society? A competition for
power in a democratic society is necessary for the right to create a political condition and structure
for a good and virtuous life for all citizens. And not just a short cut for self-aggrandizement and
material gains for a certain group of those who only hide behind the mantra of democracy.
The 65th Anniversary should be used to reflect on our own institutional mission of “quenching
the thirstof democracy among our people,” and not just satisfied with sustaining a “fig leaf democracy.”

Surin Pitsuwan,Ph.D
Professor Emeritus, Thammasat University, 2557-2558
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สารนายกสมาคมรัฐศาสตร
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ
เนื่องในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนวันครบรอบ ๖๕ ป การ
สถาปนาคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ
ดิฉันในฐานะนายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และใน
ฐานะศิษยเกาของคณะรัฐศาสตร มีความยินดีและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือที่
เรียกวา “สิงหแดง” ไดผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูส งั คมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จากรุนสูรุน และไดสรรคสรางผลงานอันทรงคุณคามากมาย กอใหเกิดความ
สําเร็จเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป
ในตลอดเวลาทีด่ ฉิ นั ดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ จนถึงปจจุบนั สมาคม
รัฐศาสตรฯ ไดดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการสมาคมฯ ใหการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของคณะอยางตอเนื่อง เพื่อความเจริญรุงเรืองและชื่อเสียง
ของคณะรัฐศาสตรอันเปนที่รักยิ่งของพวกเรา และในโอกาสครบรอบ ๖๕ ป
แหงการสถาปนาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดิฉันขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักสิทธิท์ งั้ หลาย ไดโปรดอํานวยพรใหทา นคณาจารย
เจาหนาที่ และพี่นองสิงหแดงทุกรุนทุกคน จงประสบความสุขความเจริญ รัก
ใครปรองดอง สามัคคีกลมเกลียว และมุงมั่นชวยกันพัฒนาคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมีชื่อเสียงยิ่งๆ ขึ้นไป

(นางนินนาท ชลิตานนท)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายกสมาคมรัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
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รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร

รศ. ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
ประธานคณะกรรมการ

อ. ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ
กรรมการ

อ. ดร.ทวิดา กมลเวชช
กรรมการ

อ. ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร
กรรมการ

อ. วิโรจน อาลี
กรรมการ

อ. ดร.วรรณภา ติระสังขะ
กรรมการ

อ. ดร.วสันต เหลืองประภัสร
กรรมการ

นางนินนาท ชลิตานนท
กรรมการ
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นายณรงคชัย ศิริรัตนมานะวงศ
กรรมการ

นางอัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการ
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รายนามผูบริหาร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
คณบดีคณะรัฐศาสตร

อาจารย ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช
รองคณบดีฝายวิชาการ

อาจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

อาจารย ดร.วรรณภา ติระสังขะ
รองคณบดีฝายวิจัย

อาจารย ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว
ผูชวยคณบดีฝายนโยบาย
และแผน

อาจารย วิโรจน อาลี
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

นางอัญชลี เขมการโกศล
รักษาการในตําแหนงเลขานุการ
(ตั้งแต ก.พ.2555-ส.ค.2556)

นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
กรรมการ

นางอารยา แสงทอง
ผูชวยเลขานุการ

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูอํานวยการโครงการตางๆ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขาราชการ พนักงาน มธ. และ พนักงานเงินรายไดคณะรัฐศาสตร
งานบริหารและธุรการ (ภาพจากซายไปขวา)

นางสาวจิราภา บัวงาม, นายภาคภูมิ ราชแสง,
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร,
นายพรพิบูล รักธรรม, นางอารยา แสงทอง
(รก.หัวหนางาน), นายสายัณห เทพแดง,
นางสาวกรวรรณ สวัสดี, นายกิตติพจน แซเตีย

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

อาจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช
รักษาการรองผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ฝายวิชาการ

อาจารย ภิญญ ศิรประภาศิริ
รักษาการรองผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
ฝายการนักศึกษา

งานบริการการศึกษา (ภาพจากซายไปขวา)

นางรัชตพร ตุนไธสง, นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย,
นายณัฐพล อดทน, นางสาวธนัตถนันท แกวบริสุทธิ์
(รก.หัวหนางาน), นางศิริทัศน ตุมธรรมรงค,
นายรัชพล ศรีสวัสดิ์

งานบริการการศึกษา (ตอ) (ภาพจากยืนไปนั่ง)

นางเนตรชนก ดีทน, นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ,
นางอุทัย กลํ่าชาง

ศูนยดิเรก ชัยนาม (งานวิจัย) (ภาพจากยืนไปนั่ง)

นายเจษฎา ณ ระนอง, นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร,
นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ, นางสาวจุฑาภรณ ราไม,
นางสาววราภรณ ผองสุวรรณ (หัวหนางาน),
นางสาวนิรินธร มีทรัพยนิคม

ผศ.ดร.อรทัย กกผล อาจารย ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
รศ.ดร.ไตรรัตน โภคพลากรณ รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท ผูอํานวยการโครงการ
ผูอํานวยการโครงการพัฒนา ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารจัดการ
บริการสังคม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาธารณะ สําหรับนักบริหาร
สําหรับนักบริหาร (MPE)
ของภาครัฐและเอกชน
(EPA)
และประธานที่ประชุมคณาจารย
ประธานที่ประชุมอัตรากําลังฯ

งานคลังและพัสดุ (ภาพจากซายไปขวา)

นางหทัยชนก พงษเถื่อน, นางสาวสายฝน อําพันศรี (ยาย
นางสุนันทา จีนแจง, นางสาวณัฐการ ธีญะวุฒิ สังกัด), นางอัญชลี เขมการโกศล (หัวหนางาน),
นางสาวรวิกานต ผอบเงิน, นางสาวจุฑาทิพย จาตุรนตกุล,
นางพรชนิตว ทองแจม
งานบริการวิชาการ (ภาพจากซายไปขวา)

ศ.ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
หัวหนาสาขาวิชา
หัวหนาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
การเมืองการปกครอง
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รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หัวหนาสาขาวิชา
การระหวางประเทศ
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รศ.ธเนศ วงศยานนาวา
ประธานรัฐศาสตรสาร

งานนโยบายและแผน (ภาพจากซายไปขวา)

นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย (หัวหนางาน),
นางสาววชิรญาณ อยูเปรม, นายณัฐภูมิ คลายคลึง
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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Hall of fame : ประกาศเกียรติคุณ คณะรัฐศาสตร
โครงการบริการสังคม (ภาพจากซายไปขวา)

นายนิกร จูงใจ , นางสาวนิฐิชา ทองขํา,
นางอัญชลี เขมการโกศล (หัวหนาโครงการ), นายสรัญู วุฒินิธิกร,
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน, นางรัชนี นอยเปย
โครงการ MPE (ภาพจากยืนไปนั่ง)

นางสาวณัฐชา ทับมาโนช,
นางสาวนงพงา สุยะ,
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังขเงิน

โครงการ EPA (ภาพจากยืนไปนั่ง)

นางสุวรรณา จงขะวะดี, นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท,
นางสาวธนชล อุดมลาภ, นางสาวบุษกร พิมพา

โครงการ BMIR (ภาพซายไปขวา)

นางสาวนฤมล นิ่มนวล, นางสาวชาลิดา อรัญทิมา,
นางสาวภัณฑิลา ประสาทอาภรณ

ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
ไดรับยกยองเปนกีรตยาจารย แหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร ประจําป 2556
ศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขารัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร ประจําป 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และรางวัลผลงานทางวิชาการดีเดน TTF Award
2555 รางวัลเกียรติยศหนังสือเรื่อง “ภาษากับการเมืองความเปนการ
เมือง”
อาจารย จิตติภัทร พูนขํา
ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ
ประเภทอาจารย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2556
อาจารย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ
ประเภทอาจารย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2556

โครงการ MIR (ภาพซายไปขวา)
นางสาวสุพร มุขพิมพพันธ, นางสาวกาญจนา ขําหุน,
นางยุพาพรรณ เผาพันธุ, นางสาวขนิษฐา เมืองครอง

พนักงานสถานที่ (ภาพซายไปขวา)

นางสาวสุปราณี สังขกลัด, นายรักรบ รักรุงเรือง,
นางสาวจันทรา พงษศาสตร

อาจารย ดร.วรรณภา ติระสังขะ
ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ :
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
ประจําป 2556 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
ไดรับรางวัล TTF Award ประจําป 2555
ประเภทรางวัลผลงานวิชาการดีเดนรางวัลดานสังคมศาสตร (Social Science Award)

ขอแสดงความยินดีบุคลากรดีเดนคณะรัฐศาสตร ประจําป 2556

พนักงานสถานที่ (ภาพซายไปขวา)
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นายสมชาติ ศรีคราม, นางเตือนใจ กองขุนจันทร,
นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง, นางกาญจนา วินัยกุล,
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี, นางกาญจนา นอยเปย

พนักงานขับรถยนต

นายธานินทร อุบลนุช, นายเสนอ บัวสําโรง
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นายเจษฏา ณ ระนอง
ขาราชการ
สายสนับสนุน ดีเดน

นายกิตติพจน แซเตีย
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ดีเดน

นางสาวขนิษฐา เมืองครอง
พนักงานเงินรายได
สายสนับสนุน ดีเดน

นางเตือนใจ กองขุนจันทร
ลูกจางประจํา ดีเดน

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ฉลองครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักศึกษาที่สรางชื่อเสียง

นายวรเทพ พูลสวัสดิ์
ไดเขารวมโครงการ ทูต
ไบเออรเพื่อสิ่งแวดลอม
รุนที่ 17 เปนโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภท
สํารวจ “การศึกษาและ
สํารวจผลกระทบของแหลงนํ้าเสียที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
นักศึกษาหอพักภายในอาคารหอพัก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต”

นายณัฐวุฒิ อยูสุข
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร
รวมแขงขันรายการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 42
“สุพรรณบุรเี กม” ประเภท
กีฬาคาราเตโด รุน นํา้ หนักไมเกิน 55 กก. ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ระหวางวันที่ 5-9 มกราคม 2557 ณ สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ไดรบั รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 2
การแขงขันตอบปญหาทางรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 14 ระหวาง
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556 ในงานประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหง
ชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• นายเกียรติคุณ ยอนกลั่น
สาขาการเมืองการปกครอง
• นายวศิน ปนทอง สาขาการเมืองการปกครอง
• นางสาวอิทธินพวลี แกวแสนสุข
สาขาการเมืองการปกครอง
นายกฤตย พฤกษจํารูญ นักศึกษาโครงการ
BMIR คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชัน้ ปที่ 1 ไดรบั รางวัลชนะเลิศ การแขงขันใน
มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมภิ าค และ
กรุงเทพมหานคร 2556 และไดรบั ทุนฝกอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสัน้ ณ สหราชอาณาจักร
ระหวางวันที่ 12-24 มีนาคม 2557
ซึง่ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ
บริตชิ เคานซิล ประเทศไทย และ สถาบัน
Go Global with English

การเสวนาวิชาการชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒนสังคมไทย ครั้งที่ 4 “การตางประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม?
อยางไร? เพื่อใคร ?” วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

CEAS 3rd Workshop on Promotion of ASEAN and East Asian Studies 26-28 June 2013
Chateau de Bangkok, Bangkok, Thailand

รัฐศาสตรอาสาวิชาการ โครงการสัมมนาบทความ
นักศึกษารัฐศาสตร 2556 และ เสวนา”อํานาจจาก
อักษร-เมื่อการทาทายอํานาจเกิดจากปลายปากกา”

EPA ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
เกาหลีใต ระหวางวันที่ 2 - 6
พฤศจิกายน 2556
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International Workshop on Crisis Management
Shared Experiences and lesson learned between
Japan and Thailand 27-28 July 2013
Khaolak, Merlin Resort, Pang Nga, Thailand.

MIR ทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานทูต
ไทย ประจํากรุงยางกุง และ
University of Yangon ประเทศ
เมียนมาร ระหวางวันที่ 22 - 27
ตุลาคม 2556

MPE ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาน-ลั่วหยาง)
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
2556 จํานวน 30 คน

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประวัติคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน

“TU Open House 2013” ภายใตแนวคิด Where we learn to love the people ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน
2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1)

โครงการคายนักรัฐศาสตร รุนเยาว ครั้งที่ 7
“เพศชายขอบ กรอบการเมือง” วันที่ 27-30 มีนาคม 2557
ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
คายอาสาทาพระจันทร: เพื่อประชาชน ณ บานโนนผักชี
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา (21-28 ธันวาคม 2556)
เปนการรวมกลุมของนักศึกษาโครงการ BMIR และ
นักศึกษาจากโครงการหลักสูตรนานาชาติคณะตางๆ ใน
ทาพระจันทรที่มีจิตอาสา มารวมกันพัฒนาสังคม

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดนํา้ ขอพรผูบ ริหารประเพณี
สงกรานต 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557
ณ หอง common room คณะรัฐศาสตร ศูนยรงั สิต
ทัศนศึกษาประจําป2557 และบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ
ปลูกปาชายเลน วันที่ 4-7 เมษายน 2557 ณ จังหวัดกระบี่
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ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ตั้ง
: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ประวัติความเปนมา อาจกลาวไดวา การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร” นับเปนสิ่งตองหามในชวงกอนป
พ.ศ.2475 ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาของวิชารัฐศาสตรในชวงสมัยนั้น ไมวาจะมีการเรียนหรือสอนกันในแบบใดก็
ยอมมี “เนื้อหาของวิชา” ที่ขัดแยงและเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยตรง
ตัวอยางเชน วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาพรรคการเมืองการเลือกตั้ง วิชาแนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตย
การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส วิชาเศรษฐศาสตรการเมือง วิชาเศรษฐศาสตรการคลัง วิชาการเทศบาล เปนตน
ลวนมีเนื้อหาที่ไมสอดรับกับนโยบายการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งสิ้น การเปลี่ยน
แปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 และเหตุการณสืบเนื่อง อันสงผลใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมืองขึน้ ในป พ.ศ. 2477 นับเปนจุดเริม่ ตนอยางเปนรูปธรรมของการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร
ในประเทศไทย กลาวคือในสมัยแรกเริ่มนั้น การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรไดแทรกปะปนอยูกับเนื้อหาของ
หลักสูตรวิชา “ธรรมศาสตรบัณฑิต” (ธ.บ.) ในระดับชั้นปริญญาตรี ในขณะที่ในระดับชั้นปริญญาโทและระดับ
ชั้นปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองไดแยกหลักสูตรออกเปน 3 ทางอยางชัดเจน
ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร
ตอมาในชวงป พ.ศ. 2491-2492 ภายหลังจากเกิดความผันผวนทางการเมืองอยางรุนแรงภายหลังการ
รัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 เปนตนมา รวมทั้งการที่สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศ
ไดเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดมีประเทศมหาอํานาจใหมคือประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมีบทบาทนําแทนประเทศ
อังกฤษ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศเชนนี้ กลาวไดวามีผลกระทบ
โดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
ดานของกระทรวงมหาดไทยและขาราชการประจําสายหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกันวาการเรียนการ
สอนในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตร ธ.บ. นั้นมีความ “ไมเพียงพอ” ที่จะผลิตบัณฑิตไดตรงกับ
หนาที่การงานของกระทรวงตาง ๆ อีกทั้ง ธรรมศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา นักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกตางกันมาก นักศึกษาจํานวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะมีบทบาททางสังคมและ
การเมืองแทนที่จะมุงประกอบอาชีพขาราชการเพียงอยางเดียว รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองเองไมไดมีการฝกฝนและอบรมอยางเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบ
วิชาชีพบางประเภทเชนอาชีพทนายความเปนตน
แนวความคิดดังกลาวขางตน ประกอบกับการที่มีสภาวะแวดลอมทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดผลักดันใหมกี ารจัดตัง้ คณะรัฐศาสตรขนึ้ ทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยกอนป พ.ศ.2491
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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(รวมทัง้ มีการรือ้ ฟน เนติบณ
ั ฑิตยสภาขึน้ ทําหนาทีเ่ ปนองคกรฝกฝน วิชาชีพในอีกวาระหนึง่ นับตัง้ แตป พ.ศ. 2491)
ในขณะที่ทางดานฝายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเองก็คงจะตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาววาเปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได กรรมการ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งมี พลเอกมังกร พรหมโยธี เปนนายกคณะกรรมการ ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค
เปนกรรมการ ศาสตราจารยดิเรก ชัยนาม เปนกรรมการ และศาสตราจารยวิจิตร ลุลิตานนท ดํารงตําแหนง
เลขาธิการ เปนตน จึงไดลงมติใหตรา “ขอบังคับเพิม่ เติมวาดวยการแบงแยกการศึกษาเปน 4 คณะ และกําหนดสมัย
การศึกษาและการสอบไล พ.ศ.2492” ขึ้น ขอบังคับดังกลาวมีผลโดยตรงตอระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง กลาวคือ ไดมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร และ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ขึน้ พรอมกันเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2492 (แมนวาทางคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี จะมีประวัติความเปนมาที่แตกตางออกไปอยูบางก็ตาม)
กลาวเฉพาะคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่งแมนวาจะมีการกอตั้งขึ้นภาย
หลังคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนึง่ ปกต็ าม แตในทางปฏิบตั แิ ลวคณะรัฐศาสตร แหงมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง สามารถดําเนินการรางหลักสูตร จัดตั้งคณะผูบริหาร รับสมัครนักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว ทัง้ นีด้ ว ยความสามารถของคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คน
แรก (ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในป พ.ศ. 2495 หรือ 3 ปภายหลังจากการกอตั้งคณะรัฐศาสตรเปนที่
เรียบรอยแลว) คือ ศาสตราจารย ดิเรก ชัยนาม และกรรมการรางหลักสูตรคนอืน่ ๆ ศาสตราจารยเสริม วินจิ ฉัยกุล
ศาสตราจารย ทวี แรงขํา พระองคเจาเปรมบุรฉัตร หมอมเจาลักษณเลิศ ชยางกูร ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ
และดร.ยวด เลิศฤทธิ์ โดยในสมัยแรกเริ่มของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น คณบดีและคณะ
กรรมการรางหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางประเทศ
เปนจํานวนหลายประเทศ รวมทั้งไดรับความชวยเหลือในทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญของมูลนิธิ Fulbright ซึ่ง
เดินทางเขามาประเทศไทยในชวงสมัยนัน้ ดวย ในสวนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นับไดวา มีการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมัย ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2496
ไดมกี ารเปดแผนกประจํากินนอนขึน้ ซึง่ นักศึกษาของคณะรัฐศาสตรทอี่ ยูป ระจําจะไดรบั การศึกษา ทัง้ ทางวิชาการ
และมีการอบรมระเบียบวินัยเปนอยางดี ตอมาในป พ.ศ.2498 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับความชวยเหลือ
ในทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มกี ารเปดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตรในระดับชัน้ ปริญญาโท
โดยทําการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปนตน
ในป พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร ไดมีมติใหจัดตั้งแผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นเปนครั้งแรก
(หลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาเปนเวลาชานาน) รวมทั้งไดมีการจัดตั้งแผนกบริหารรัฐ
กิจ และแผนกรัฐศาสตรศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีเพิ่มเติมขึ้นอีกสองแผนกในชวงตนทศวรรษที่ 2510 สรุป
ไดวา เมื่อถึงชวงตนทศวรรษที่ 2520 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึน้ รวม 4 แผนก ไดแก การปกครอง บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธระหวางประเทศ
(หรือแผนกการทูตเดิม) และปรัชญาการเมืองกอนทีจ่ ะยุบรวมลงเหลือเพียง 3 แผนก ไดแก การเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ ในสมัยปจจุบัน
นอกจากนี้ นับตัง้ แตทศวรรษที่ 2530 เปนตนมา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไดตระหนัก
ถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศวาไดมกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอยางรวดเร็วอยางมากในอีกวาระหนึง่ โดยเรียกกันอยางกวางขวางวาเปนยุคสมัย “โลกาภิวตั น” คณะรัฐศาสตร
จึงไดมีการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโทขึ้นรวม 3 แผนก ไดแก หลักสูตรปริญญา
โทสําหรับผูบ ริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) ซึง่ ดําเนินการเรียนการสอนทีก่ รุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญาโท
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สาขาการปกครอง สําหรับผูบ ริหาร (MPE) ซึง่ ดําเนินการเรียนการสอนทีจ่ งั หวัดลําปาง และหลักสูตรปริญญาโท
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ (MIR) ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตร ดําเนินการ
เรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร
ในดานการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเพื่อใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม
ทุกหลักสูตร คือ ป พ.ศ. 2545 ปรับปรุงปลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ สาขาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ (MIR) และไดปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2551 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาโทภาคคํ่า
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจสําหรับนักบริหาร เปนหลักสูตรโครงการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับ
นักบริหาร โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการปกครองสําหรับนักบริหาร ในป พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนี้ได
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครัง้ ในป พ.ศ.2552 เปนโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร
สวนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตไดปรับปรุงลาสุด ป พ.ศ. 2552 นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ใหสามารถ
แขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได คณะรัฐศาสตรไดตระหนักถึงการเผยแพรความรูในสาขาวิชาใหมๆ และ
การจัดหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อใหคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในระดับสากล ดังนั้นในป พ.ศ. 2548 คณะรัฐศาสตรจึงไดจัดทําหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และเปดการเรียนการสอนไดในปการศึกษา 2541 ตอมาในป พ.ศ. 2549 คณะรัฐศาสตร
ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวาเซดะใหเขารวมประชุมรวมกับประเทศสิงคโปร เกาหลีใต และอินเดีย เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการทําโครงการ Joint Program ระดับปริญญาเอก ซึ่งจะเปนโครงการความรวมมือทางการศึกษา
ระหวางประเทศ 5 ประเทศ โดยคณะรัฐศาสตรไดเปนเจาภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางและเปา
หมายในการดําเนินงาน และไดขอสรุปการดําเนินงานโครงการในระยะแรก คือ Faculty Exchange ในปการ
ศึกษา 2550 ซึ่งประเทศญี่ปุนจะเชิญอาจารยคณะรัฐศาสตรไปบรรยายกอน และคณะรัฐศาสตรจะเชิญอาจารย
จาก 4 ประเทศ คือ ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลีใต และอินเดีย มาบรรยายจํานวน 14 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่
1/2550 เปนเวลา 3 เดือน สําหรับปการศึกษา 2552 คณะรัฐศาสตรไดสรางประวัติศาสตรหนาใหมที่สําคัญ
ตามนโยบายอีกประการหนึ่งที่จะใหเกิดการขับเคลื่อนคณะรัฐศาสตรไปการเปนสถาบันที่เปนเลิศทางวิชาการที่
จะมุง สูค วามเปนสากลไดอกี ชองทางหนึง่ โดยการเปดหลักสูตรระดับควบปริญญาตรีและปริญญาโท ใชเวลาศึกษา
5 ป คือหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ
ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) โดยเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ในเดือน
สิงหาคม 2552 เปนตนมา และในระดับบัณฑิตศึกษาไดดําเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการเปด
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร ที่ศูนยพัทยา เริ่มจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตภาคป 1 ปการศึกษา 2552 ในสวนของโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาไดดําเนินการทําสัญญา และขยาย
สัญญากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ผูบริหารคณะไดมีนโยบายที่ชัดเจนดานความรวมมือระหวางประเทศ
อาทิ การดําเนินการที่จะใหมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารยกับมหาวิทยาลัยที่เปนคูสัญญา
ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด รวมทั้งญี่ปุนและจีน รวม
ถึงการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบานดวย อาทิเชน ไดจัด Program ICIRD + CESA
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โครงสรางผูบริหาร

โครงสรางการบริหารงานคณะรัฐศาสตร

คณะรั ฐ ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ท า พระจั น ทร และ ศู น ย รั ง สิ ต

คณบดีคณะรัฐศาสตร
รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการ
โครงการบริการสังคม

คณบดี
รองคณบดีฝายริหาร
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร

รองคณบดีฝายวิชาการ
อ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ผูชวยคณบดี
ฝายนโยบายและแผน
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว

รองคณบดีฝายวิจัย
อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดีฝายการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
อ. วิโรจน อาลี

รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา
และกิจการพิเศษ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ศูนยดิเรก ชัยนาม
หัวหนาสาขาวิชาการเมือง
การปกครอง
ศ. ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท

หัวหนาสาขาวิชาการ
ระหวางประเทศ
รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

รักษาการรองผูอํานวยการ
หลักสูตรนานาชาติ
ฝายวิชาการ
อ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

โครงการ MPE
รศ. ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
ผูอํานวยการโครงการ MPE

รักษาการรองผูอํานวยการ
หลักสูตรนานาชาติ
ฝายการนักศึกษา
อาจารย ภิญญ ศิรประภาศิริ

โครงการ MIR /BMIR
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รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ

รองคณบดี
ฝายวิจัย

• MPE
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
• EPA
การบริหารงานของภาครัฐ
• หลักสูตรนานาชาติ เเละเอกชน (รศ.ดร.ไตรรัตน)
• MIR
• โครงการอื่นๆ
• BMIR

เลขานุการ
คณะรัฐศาสตร

หัวหนาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ

โครงการบริการสังคม
อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
ผูอํานวยการโครงการบริการสังคม

โครงการหลักสูตรนานาชาติ
รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ

โครงการ
บริการสังคม

คณะกรรมการ
ปประจําโครงการบริการสังคม
ปร

โครงการ EPA
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล
ผูอํานวยการโครงการ EPA

หมายเหตุ มีคณะกรรมการประจําโครงการ
EPA / MPE / นานาชาติ

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบริการวิชาการ

• งานสารบรรณ
และประชาสัมพันธ
• งานการเจาหนาที่
และอัตรากําลัง
• งานพัฒนาบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
• งานสารสนเทศและเว็บไซต
• งานฐานขอมูล
• งานประกันคุณภาพ
• งานควบคุมภายใน

• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานฐานขอมูล
• งานประกันคุณภาพ
• งานควบคุมภายใน

• งานสัมมนาวิชาการ
• งานประชุมวิชาการ
• งานผลิตตําราและหนังสือ
• งานเอกสารวิชาการ
• งานฐานขอมูล
• งานประกันคุณภาพ
• งานควบคุมภายใน

งานบริการการศึกษา

งานนโยบายและแผน

• งานปริญญาตรี
• งานบัณฑิตศึกษา
• งานพัฒนาการเรียนการสอน
และประเมินผลการสอน
• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานประกันคุณภาพ
• งานวิเทศสัมพันธ
• งานฐานขอมูล
• งานควบคุมภายใน

• งานจัดทํางบระมาณ
• งานจัดทําแผนงาน
• งานฐานขอมูล
• งานประกันคุณภาพ
• งานควบคุมภายใน

ศูนยดิเรก ชัยนาม
1. ฝายวิจัย
• งานวิจัยเชิงนโยบาย Think Tank
• งานบริหารงานวิจัย
• งานสัมมนา / ประชุมวิชาการ
ดานวิจัย
• งานผลิตเอกสาร / สื่อพิมพดาน
การวิจัย/งานฐานขอมูล
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• งานควบคมภายใน
2.ฝายเครือขายวิจัยระหวางประเทศ
ICIRD (International Conference
on International Relations and
Development)
• TMTT (Thailand-Malaysia
Think Tank)
• CEAS (Community of East
ASIAN Scholars)
• ICAD (International Center on
Area based Development)
3.ฝายฝกอบรม
• งานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
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งานบริหารและธุรการ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

งานบริหารและธุรการ ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นับตั้งแตการสรรหา
บรรจุ แตงตั้ง โอน-ยาย การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ การกําหนดตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนง การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การขอตําแหนงทางวิชาการ การ
ลาประเภทตาง ๆ การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการควบคุม
ดูแลอาคารสถานที่ ควบคุม ดูแลสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมทั้งทําหนาที่สนับสนุนและเอื้ออํานวยการ
จัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย เชน การดูแลหองบรรยาย การจัดหาอุปกรณโสต
ทัศนูปกรณสําหรับการเรียนการสอนประจําหองเรียน อยางไรก็ตาม จากภาระงานดังกลาวขางตนแลว
ยังเปนหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุนการดําเนินงานของสายงานอืน่ ๆ ในคณะฯ อีกดวย สําหรับงานบริหาร
และธุรการปฏิบัติงานทั้งที่สํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร และ ศูนยรังสิต

สาขาวิชาการระหวางประเทศ

รองศาสตราจารย

ขอมูลทั่วไปของบุคลากรคณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตรในปจจุบนั มีการบริหารสํานักงาน 2 แหง กลาวคือสํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร
ทาพระจันทร และศูนยรงั สิต มีบคุ ลากรทัง้ หมดจํานวน 111 คน โดยจําแนกไดดงั นี้
1. คณาจารย มีจํานวน 39 คน ตามรายชื่อ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ
สาขาวิชา ตามรายละเอียดขางทายนี้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 1 คน
คือ รองศาสตราจารย ดร. พัชรี สิโรรส รวมทัง้ อาจารยผเู ชีย่ วชาญชาวตางประเทศ จํานวน 4 คน
Dr.Takashi Tsukamoto, Dr.Kevin Robert Downey, Dr.Michelle Tan และ Dr.Lasse
Schuldt ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 1 คน คือ Miss Miyo Hanazawa

ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาตรี

1

-

-

รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
(รอพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ เเตงตั้งเปน
ศาสตราจารย)
รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รศ.ดร.ประภัสสร เทพชาตรี
รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
รศ.ดร.บรรพต กําเนิดศิริ

5

-

-

ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
ผศ.ดร.ชนินททิรา ณ ถลาง

2

อ.วิโรจน อาลี
อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร
อ.ภิญญ ศิรประภาศิริ
อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
อ.จิตติภัทร พูนขํา
อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา

6

อาจารย

-

รวมสาขา
การระหวางประเทศ

-

4

10

14

5

รองศาสตราจารย

-

-

รศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ
(รอพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
ศาสตราจารย)
รศ.ดร.ไตรรัตน โภคพลากรณ
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต
รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

ผศ.ดร.อรทัย กกผล
ผศ.ดร.อรรถกฤต ปจฉิมนันท

2

อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
อ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร
อ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
อ.ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ

4

ปริญญาเอก

รวม

-

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

4

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ

3

ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ

1

อาจารย

-

อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟา
ติระสังขะ
อ.ชญานิษฐ พูลยรัตน อ.ดร.วรรณภา
อ.ดร.อรรถสิ
ท
ธิ
์
ว
(ลาศึกษาตอตางประเทศ) อ.ดร.ประจักษ กพานแก
องกีรติ
อ.ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ

6

รวมสาขา
การระหวางประเทศ

-

รวมอาจารยทั้งหมด

-

-

รศ.ธเนศ วงศยานนาวา

ผูชวยศาสตราจารย

-

-

รวมสาขา
การเมืองการปกครอง

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

ปริญญาโท

รองศาสตราจารย

อาจารย

22

-

-

-

2

Annual Report 2013 : Faculty of Political Science Thammasat University

รวม

-

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ศาสตราจารย

-

ปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

รายชื่ออาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ และสาขาวิชา
ตําแหนง
ทางวิชาการ

ศาสตราจารย

ปริญญาโท

12

6

11

11

33

39

14
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2. ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลูกจางประจํา และพนักงานเงินรายได
จํานวน 67 คน ตามรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้
รายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได สายสนับสนุนวิชาการ

ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

งานคลังและพัสดุ
26.

นางอัญชลี เขมการโกศล

27
28.
29.
30.

นางสาวจุฑาทิพย จาตุรนตกุล
นางหทัยชนก พงษเถื่อน
นางพรชนิตว ทองแจม
นางสาวรวิกานต ผอบเงิน

คณะรั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร

ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

งานบริหารและธุรการ
1.

นางอารยา แสงทอง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวจิรภา บัวงาม
นายพรพิบูล รักธรรม
นายสายัณห เทพแดง
นายกิตติพจน แซเตีย
นางสาวกรวรรณ สวัสดี
นายภาคภูมิ ราชแสง
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ชํานาญงาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)

งานบริการวิชาการ
9.
10.

นางสุนันทา จีนแจง
นางสาวณัฐการ ธีญะวุฒิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ
(พนักงานเงินรายได)

งานบริการการศึกษา
11.

นางสาวธนัตถนันท แกวบริสุทธิ์

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางศิริทัศน ตุมธรรมรงค
นางอุทัย กลํ่าชาง
นางเนตรชนก ดีทน
นางรัชตพร ตุนไธสง
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย
นายรัชพล ศรีสวัสดิ์
นายณัฐพล อดทน
นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)

ศูนยดิเรก ชัยนาม

24

20.

นางสาววราภรณ ผองสุวรรณ

21.
22.
23.
24.
25.

นายเจษฎา ณ ระนอง
นางสาวนิรินธร มีทรัพยนิคม
นางสาวจุฑาภรณ ราไม
นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร

นักวิจัย
หัวหนาศูนยดิเรก ชัยนาม
นักวิจัย
นักวิจัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)

ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหนางานคลังและพัสดุ
เลขาโครงการบริการสังคม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูปฏิบัติงานบริหาร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
(พนักงานเงินรายได)

งานนโยบายและแผน
31.

นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย

32.
33.

นายณัฐภูมิ คลายคลึง
นางสาววชิรญาณ อยูเปรม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
หัวหนางานนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานเงินรายได)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได)

โครงการบริการสังคม
34.
35.
36.
37.

นางสาวมยุรี จริญธรรมวัฒน
นางสาวนิฐิชา ทองขํา
นางรัชนี นอยเปย
นายสรัญู วุฒินิธิกร

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได))
(พนักงานเงินรายได))
(พนักงานเงินรายได)

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)
(พนักงานเงินรายได)

โครงการปริญญาโท EPA
38.
39.
40.
41.

นางสุวรรณา จงขะวะดี
นางสาวธนชล อุดมลาภ
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท
นางสาวบุษกร พิมพา

โครงการปริญญาโท MPE
42.
43.
44.

นางสาวฉัตรสุวรรณ สังขเงิน
นางสาวนงพงา สุยะ
นางสาวณัฐชา ทับมาโนช

โครงการปริญญาโท MIR
45.
46.
47.

นางสาวกาญจนา ขําหุน
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง
นางสาวสุพร มุขพิมพพันธ

โครงการหลักสูตรนานาชาติ BMIR
48.
49.
50.

นางสาวชาลิดา อรัญทิมา
นางสาวภัณฑิลา ประสาทอาภรณ
นางสาวนฤมล นิ่มนวล
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รายชื่อลูกจางประจํา และพนักงานเงินรายได คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่
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ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1.

นางกาญจนา นอยเปย

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

2.

นางกาญจนา วินัยกุล

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

3.

นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

4.

นางเตือนใจ กองขุนจันทร

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

5.

นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

6.

นายสมชาติ ศรีคราม

พนักงานสถานที่

(ลูกจางประจํา)

7.

นายธานินทร อุบลนุช

พนักงานขับรถยนต (ลูกจางประจํา)

8.

นางยุพาพรรณ เผาพันธุ

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

9.

นายฐาประนิต นอยดี

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

10.

นายนิกร จูงใจ

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

11.

นายรักรบ รักรุงเรือง

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

12.

นางสาวจันทรา พงษศาสตร

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

13.

นางสาวสุปราณี สังขกลัด

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายได)

14.

นายเสนอ บัวสําโรง

พนักงานขับรถยนต (พนักงานเงินรายได)

15.

นางสมศรี ไตรธนาภัทร

พนักงานสถานที่

(พนักงานเงินรายไดรายวัน)

16.

นางกลมลี สิงหสีทา

แมบาน

(พนักงานเงินรายไดประเภทรายวัน)

17.

นางสาวกาญจนนุช ไตรภูธร

แมบาน

(พนักงานเงินรายไดประเภทรายวัน)
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ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
1. คณะรัฐศาสตรขอตอนรับอาจารยและพนักงานเงินรายไดบรรจุใหม ดังนี้.1. อาจารย ดร.ศิกานต อิสสระชัยยศ
2. อาจารยสิเรมอร
อัศวพรหมธาดา
3. อาจารย ดร.ภูริ
ฟูวงศเจริญ
4. นางสาวชาลิดา
อรัญทิมา
5. นางสาวณัฐณิชา
ชัยวิริยะพงศ
6. นางสาวภัณฑิลา
ประสาทอาภรณ
7. นางสาวณัฐณิชา
ชัยวิริยะพงศ
8. นายสรัญู
วุฒินิธิกร
9. นายเสนอ
บัวสําโรง

ดานการพัฒนาบุคลากร

ตั้งแต พ.ค.2556 – เม.ย.2557 คณะรัฐศาสตรไดสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองและพรอม
ทั้งเสริมสรางทักษะในดานตางๆ โดยการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร และสงบุคลากรไปอบรมในหนวย
งานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกดังนี้
1. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากร เรื่อง “การใชเทคโนโลยีในการทํางาน” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ หองศูนย
ประมวลขอมูล ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร จัดโดย งานบริหารและธุรการคณะรัฐศาสตร
2. จัดอบรมเรื่อง “การสื่อสารในองคกร” วันที่ 24 ก.ย.2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร
ทาพระจันทร จัดโดย งานบริหารและธุรการ คณะรัฐศาสตร
3. จัดอบรมเรื่อง “ศิลปะกับการพัฒนาบุคลากร “วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร จัดโดย งานบริหารและธุรการ คณะรัฐศาสตร
4. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากร เรื่อง “ระบบฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูลขั้นตน” วันที่ 21- 22 เมษายน 2557
เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หองคอมพิวเตอรชั้น 3 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต จัดโดย งานบริหารและธุรการคณะรัฐศาสตร
5. สงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ในหัวขอ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาระงาน ดังนี้
5.1 การอบรม “เทคนิคการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง เพื่อการวางแผน” วันที่ 20-21 มิ.ย.2556
จัดโดย สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
5.2 การอบรมทางไกลผานดาวเทียม หลักสูตร “Mind Map เพื่อพัฒนาความจําและความสําเร็จ
ของงาน” วันที่ 27 มิ.ย.2556 จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.3 การอบรมทางไกลผานดาวเทียม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (ฟง)” วันที่ 8 ส.ค.
2556 จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.4 อบรมทางไกลผานดาวเทียม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (พูด)” วันที่ 8 ส.ค. 2556
จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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5.5 การฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย : ปจจุบัน - อนาคต” วันที่ 15
ส.ค.2556 จัดโดย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
5.6 การอบรม “งบการเงินและการวิเคราหการเงิน” วันที่ 28-29 ส.ค. 2556 จัดโดย สํานักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม
5.7 การอบรมหลักสูตร การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 วันที่ 29-30 ส.ค. 2556 จัดโดย
งานพัฒนาบุคลากร
5.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รุนที่ 1 วันที่ 9-10 ก.ย. 2556 จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
5.9 โครงการสัมนาเรือ่ ง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับการใช IPv6”” วันที่ 13 ก.ย. 2556 จัดโดย
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
5.10 โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ น...เรียนรู “การดําเนินการเกีย่ วกับจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2557” วันที่ 18 ก.ย. 2556 จัดโดย
สํานักทะเบียน
5.11 โครงการสัมมนาการจัดการความรูเชิงปฏิการ เรื่อง “เทคนิคในการประหยัดพลังงานไฟฟา
ในสถานที่ทํางาน” วันที่ 24 ก.ย. 2556 จัดโดยสํานักงานอาคารสถานที่
5.12 การอบรม “ศิลปะกับการพัฒนาบุคลากร”วันที่ 25 ก.ย. 2556 จัดโดย งานบริหารและธุรการ
คณะรัฐศาสตร
5.13 การอบรม “ระบบตรวจนับครุภัณฑออนไลน” วันที่ 3 ต.ค. 2556 จัดโดย สถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
5.14 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ” วันที่ 10 ต.ค. 2556 จัดโดย
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
5.15 การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคิดเชิงบวกเพือ่ ประสิทธิภาพในการทํางาน” วันที่ 14 - 15 ต.ค.
2556 จัดโดย สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
5.16 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนอัตรากําลัง” รุนที่ 2 ปงบประมาณ
2556 - 2559” วันที่ 28 และ 31 ต.ค. 2556 จัดโดย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กองการ
เจาหนาที่ มธ. ศูนยรังสิต
5.17 การอบรมเรือ่ ง “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการประชุม” วันที่ 2931 ต.ค. 2556 จัดโดย สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รวมกับสํานักหอสมุด มธ.
5.18 โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
for National Research management System)” วันที่ 14 พ.ย. 2556 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
5.19 การอบรมเรื่อง “การสืบคนขอมูลเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา”
วันที่ 20 พ.ย. 2556 จัดโดยสํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ รวมกับสํานัก
หอสมุด มธ.
5.20 การอบรม “หลักสูตรอบรมคารบอนฟุตพริน้ ทองคกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุน ที่ 1” วันที่
26 พ.ย. 2556 จัดโดยกองอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต
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5.21 อบรมหลักสูตร “หลักเกณฑและวิธีการจัดทําราคากลางงานกอสรางของทางราชการ” วันที่
26-27 พ.ย. 2556 จัดโดยงานพัฒนาบุคลากร
5.22 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขอชํานาญการ และ ชํานาญการพิเศษ” วันที่ 29 พ.ย. 2556
จัดโดยสภาขาราชการ
5.23 การอบรม “การรายงานผลการดําเนินการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 25532556 ผานระบบ NRPM-Ongoing monitoring” วันที่ 30 พ.ย. 2556 จัดโดยงานวางแผน
และบริหารงานวิจัย สํานักงานบริหารการวิจัย มธ. ศูนยรังสิต
5.24 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชงานระบบการลาออนไลน ครั้งที่ 2” วันที่ 12 ธ.ค.
2556 จัดโดยงานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ มธ.
5.25 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ใหมีคุณคาแกองคกร” วันที่ 17
- 18 ธ.ค. 2556 จัดโดย สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
5.26 การสัมมนา “ประสบการณและตัวอยางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ในองคกร” วันที่ 21 ธ.ค.2556 จัดโดยงานพัฒนาบุคลากร
5.27 การสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ รือ่ ง “การสนับสนุนและการติดตามดานการบริการวิชาการแก
สังคม” วันที่ 23 ธ.ค. 2556 จัดโดยงานบริหารศูนยสุขศาสตร กองงานศูนยรังสิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
5.28 การสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ รือ่ ง “การสนับสนุนและการติดตามดานการบริการวิชาการแก
สังคม” วันที่ 23 ธ.ค. 2556 จัดโดยงานบริหารศูนยสุขศาสตร กองงานศูนยรังสิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
5.29 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมการเขียนรายงาน แบบ TQA” วันที่ 3 - 5 ก.พ.
2557 จัดโดย กองสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
5.30 การอบรมหลักสูตร “การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010” วันที่ 18-19 ก.พ. 2557 จัด
โดยงานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
5.31 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดทําแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (สายสนับสนุน
วิชาการ)” วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2557 จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ มธ. ศูนยรงั สิต
5.32 การอบรมหลักสูตร “กลยุทธและเทคนิคการเปนผูใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต” วันที่ 2-3
เม.ย. 2557 จัดโดย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพกองกิจการนักศึกษา
5.33 การอบรมหลักสูตร “การใชโปรแกรม Microsoft Word 2010” วันที่ 2-3 เม.ย. 2557 จัด
โดยงานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
5.34 การสัมมนา เรื่อง “การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนระบบ Online”
วันที่ 3 เม.ย.2557 จัดโดย ฝายวางแผนและกองแผนงาน
5.35 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
รุนที่ 3” วันที่ 8 - 10 เม.ย. 2557 จัดโดยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร
5.36 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชระบบฐานขอมูลพนักงานเงินรายไดและลูกจางหนวย
งาน” วันที่ 9 เม.ย. 2557 จัดโดยงานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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5.37 การอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานวิชาการและบทความ” รุนที่ 32 วันที่ 23-25 เม.ย.
2557 จัดโดยฝายบริหารการฝกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5.38 การอบรม “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา” วันที่ 29 เม.ย. 2557 จัดโดย
สนง.ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ

ดานกายภาพ
ในป 2556 - 2557 คณะรัฐศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้.
ทาพระจันทร

คณะรัฐศาสตรจะดําเนินการปรับปรุงหองพักอาจารย ชัน้ 3 ตัง้ แตเดือนเมษายน – สิงหาคม 2557
รังสิต

ติดตั้งสถานีจอดรถจักรยาน จํานวน 8 คัน บริเวณชั้น 1 คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

แผนงานในอนาคต
คณะรัฐศาสตรไดกําหนดแผนงานไว จํานวน 5 โครงการ ดังนี้.1. โครงการปรับปรุงหองบรรยาย ชั้น 4 ทาพระจันทร
2. โครงการปรับปรุงหองศูนยประมวลขอมูล ชั้น 4 ทาพระจันทร
3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองศูนยประมวลขอมูล
4. โครงการปรับปรุงหองบรรยาย ชั้น 4 ศูนยรังสิต
5. โครงการจัดทําปายหนาคณะ ที่ชั้น 1 อาคารคณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน ประจําป 2556 คณะรัฐศาสตร
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานดีอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น ในป 2556 คณะ
รัฐศาสตรจึงไดมอบรางวัลใหบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนโดยไดพิจารณาจากเงื่อนไข การเสนอชื่อตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัย โดยเปนการเสนอชือ่ จากการลงคะแนนของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนภายใน
คณะรัฐศาสตร และ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะรัฐศาสตรประจํา
ป 2556 มีดังนี้
1. นายเจษฏา
ณ ระนอง
ขาราชการ สายสนับสนุน ดีเดน
2. นายกิตติพจน แซเตีย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดีเดน
3. นางสาวขนิษฐา เมืองครอง
พนักงานเงินรายได สายสนับสนุน ดีเดน
4. นางเตือนใจ
กองขุนจันทร
ลูกจางประจํา ดีเดน
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ศิษยเกาดีเดนและผูทําคุณประโยชน สรางชื่อเสียง และเผยแพรหรือปกปองเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายทวี
พลตรี นิรันดร
นายประสิทธิ์ศักดิ์
นางปจฉิมา
พลเรือโท พัลลภ
นายมนัส
นายวิบูลย
นายวีระ
นายศุภชัย
นายสรรเสริญ
นายสุรพล
นางสาวอุรวี
นายเอนก
นางสาวเข็มพร
นายจีรศักดิ์
นายพงษศักดิ์
นายพินิจ
นายวิเชียร
นายวิโรจน
นายอุกริช
น.อ.จิรพล
ดร.ทวี
นายวทัญู
นายวีระ
นายศุภชัย
นายสันติสุข

ประจวบลาภ
สมุทรสาคร
มีลาภ
ธนสันติ
ตมิศานนท
แจมเวหา
กรมดิษฐ
โรจนพจนรัตน
สมเจริญ
พลเจียก
แสวงศักดิ์
เงารุงเรือง
สีหามาตย
วิรุณราพันธ
สุคนธชาติ
วังเสมอ
หาญพานิชย
จันทรโณทัย
จิวะรังสรรค
พึ่งโสภา
เกื้อดวง
นริสศิริกุล
มุงหมาย
โรจนพจนรัตน
สมเจริญ
โสภณสิริ
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งานบริการการศึกษา
1. ดานวิชาการ
หลักสูตร

ปการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวม ทั้งสิ้น รวม 8 หลักสูตร คือ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญา
ตรีควบปริญญาโท (BMIR) หลักสูตรปริญญาโท (ภาคคํ่า) หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการ
ปกครองสําหรับนักบริหาร (MPE) การจัดการเรียนการสอนที่ศูนยรังสิต หลักสูตรปริญญาโทสาขาการ
บริหารจัดการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร (EPA) หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (MIR) และ
หลักสูตรปริญญาเอก โดยแตละหลักสูตรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ป
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
2.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ระดับการศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ป 2556 คาดวาจะจบปการศึกษา 2556
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
1,095 คน
290 คน
ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) (BMIR)
245 คน
116 คน
โครงการปริญญาโทภาคคํ่า
270 คน
21 คน
โครงการปริญญาโท EPA
107 คน
48 คน
โครงการปริญญาโท MPE ศูนยรังสิต
97 คน
60 คน
โครงการปริญญาโท MIR
100 คน
10 คน
ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) (BMIR)
16 คน
4 คน
โครงการปริญญาเอก
15 คน
3 คน
2.2 การจัดการเรียนการสอน มีจํานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556 ใน
ระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับการศึกษา
1/2556
2/2556
ฤดูรอน/2556
หมายเหตุ
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
50 วิชา
55 วิชา
3 วิชา
ปริญญาตรี ควบโท
(ภาษาอังกฤษ) (BMIR)
20 วิชา
23 วิชา
3 วิชา
โครงการปริญญาโทภาคคํ่า 17 วิชา
10 วิชา
1 วิชา ไมนับวิชา TU005,006
โครงการปริญญาโท EPA
4 วิชา
4 วิชา
3 วิชา ไมนับวิชา TU005,006
โครงการปริญญาโท MPE
ศูนยรังสิต
7 วิชา
6 วิชา
2 วิชา ไมนับวิชา TU005,006
โครงการปริญญาโท MIR
7 วิชา
7 วิชา
4 วิชา เรียนระบบไตรภาค
ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
(BMIR)
4 วิชา
5 วิชา
5 วิชา
โครงการปริญญาเอก
4 วิชา
7 วิชา
1 วิชา
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3. การฝกภาคปฏิบัติ
ในปการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร ระดับปริญญาตรี ไดจัดใหนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน
จํานวน 193 คน คือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จํานวน 47 คน สาขาบริหารรัฐกิจ จํานวน 71 คน
สาขาการระหวางประเทศ จํานวน 75 คน โดยแบงฝกงานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) กระทรวงการตาง
ประเทศ (กรมยุโรป กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมการกงสุล) สถานเอกอัครราชฑูตไทย
ประจําประเทศตางๆ (สปป.ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ออสเตรีย) สถานกงสุลและสถานกงสุล
ใหญไทยประจําเมืองตางๆ (นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว ประเทศจีน นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมือง
ปนัง ประเทศมาเลเซีย) สถานฑูตตางประเทศประจําประเทศไทย (สหรัฐอเมริกา ชิลี จีน) กงสุลเยอรมัน
จังหวัดภูเก็ต คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา สํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ณ สิงคโปร Shoklo Maralia Research Unit ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกลา สํานักราช
เลขาธิการ บริษัทเอกชนตางๆ (โฮมโปร เซ็นทรัล เจริญโภคภัณฑ ปูนซีเมนตไทย การบินไทย คูโบตา
อีซูซุ มิตรผล) กระทรวงพาณิชย (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) สถาบันพัฒนา SMEs. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เทศบาลนครปากเกร็ด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4. การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
4.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 1/2556 มีการดูงานประจําวิชา จํานวน 7 วิชา
1. ผศ.ดร.อรทัย กกผล จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.350 การบริหารรัฐกิจไทย จํานวนนักศึกษา
9 คน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ที่วาการอําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี
2. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.360 การบริหารการคลังและงบ
ประมาณ จํานวนนักศึกษา 81 คน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ รัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
3. ผศ.ดร.อรทัย กกผล จัดศึกษาดูงาน ประกอบวิชา ร.358 การบริการการพัฒนาในบริบทโลก
จํานวนนักศึกษา 50 คน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จ.นครนายก
4. อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ เรื่อง CSR และเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนนักศึกษา 30 คน ในวันที่ 13 สิงหาคม
2556 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
5. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.221 พรรคการเมือง กลุม ผลประโยชน
และการเลือกตั้ง จํานวนนักศึกษา 70 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ สํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
6. องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง พาเจาหนาที่และนักเรียนมาศึกษาดูงานที่คณะรัฐศาสตร
จํานวน 90 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
7. โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ สงขลา เขาชมและศึกษาดูงานขอมูลของคณะรัฐศาสตร จํานวน
114 คน ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ หองคอมมอนรูม คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
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ภาคเรียนที่ 2/2556 มีการจัดศึกษาและดูงาน จํานวน 7 วิชา
1. จัดเผยแพรหลักสูตร คณะรัฐศาสตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน
2556
2. อ.ภิญญ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาและดูงานประกอบวิชา ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ
ทางการทูตและการกงสุล จํานวนนักศึกษา 35 คน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโซฟเทล
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
3. อ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร จัดศึกษาและฟงบรรยาย ประกอบวิชา ร.370 ความสัมพันธและ
นโยบายตางประเทศของไทย จํานวนนักศึกษา 60 คน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม
อินเตอรคอนติเนลตัน ถนนเพลินจิตร ปทุมวัน กรุงเทพฯ
4. อ.จิตติภัทร พูนขํา จัดศึกษาดูงานประกอบวิชา ร.385 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ
รัสเซีย จํานวนนักศึกษา 14 คน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
5. อ.ภิญญ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาและดูงานประกอบวิชา ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ
ทางการทูตและการกงสุล จํานวนนักศึกษา 34 คน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ กรมพิธีการทูต
กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพฯ
6. อ.ภิญญ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาและดูงานประกอบวิชา ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ
ทางการทูตและการกงสุล จํานวนนักศึกษา 35 คน ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
7. อ.ภิญญ ศิรประภาศิริ จัดศึกษาและดูงานประกอบวิชา ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ
ทางการทูตและการกงสุล จํานวนนักศึกษา 35 คน ในวันที่ 6 กุมภาพพันธ 2557 ณ กรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ ตําบลบางกระสอ จ.นนทบุรี
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4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบริการสังคม (Service Learning)

คณะรัฐศาสตร ไดดําเนินการตามนโยบายการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ซึ่งในภาค 2 ป
การศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตรไดจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม จํานวน 2 วิชา ดังมีราย
ละเอียดดังนี้
1. วิชา ร.366 (459) นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม
อาจารยผูสอนคือ รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ ประจําภาค 2/2556 ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
ไดนํานักศึกษาไปทํากิจกรรมเพื่อเปนการใหบริการแกสังคม (Service Learning) พรอมทั้งฟงการ
บรรยายประกอบวิชาดังกลาว เริ่มดําเนินการตั้งแต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 – 22 กุมภาพันธ
2557 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน 50 คน พื้นที่ที่ดําเนินการ ณ ชุมชนคุงผาพับ อําเภอคลองหลวง
จ.ปทุมธานี จํานวน 1 โครงงาน ชื่อโครงงาน Big Cleaning Day

2. วิชา ร.304 จิตวิทยาการเมือง
อาจารยผูสอนคือ อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ประจําภาค 2/2556 ณ คณะรัฐศาสตร ศูนย
รังสิต ไดนํานักศึกษาไปทํากิจกรรมลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อเปนการใหบริการแกสังคม (Service
Learning) พรอมทั้งฟงการบรรยายประกอบวิชาดังกลาว เริ่มดําเนินการตั้งแต วันที่ 6 พฤศจิกายน
2556 – 22 กุมภาพันธ 2557 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน 50 คน พื้นที่ที่ดําเนินการ ณ เทศบาล
นครรังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี จํานวน 1 โครงงาน ชื่อ โครงงาน “สะทอนเสียงประชาชน : จาก
ประชาคมสูผูบริหาร”

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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5. ดานกิจกรรมนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอน แลว ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาทุก
โครงการไดรวมทํากิจกรรมเพื่อสรางประสบการณนอกหองเรียน ดังนี้
5.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 37 โครงการ

โครงการปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนคาธรรมเนียม สําหรับใชในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพือ่ เสริมทักษะใหแกนกั ศึกษา
เปนเงิน 1,900,000 บาท นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย โดยงบประมาณ ดังกลาว
ไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
การดําเนินงาน งานกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ตั้งแตมิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557

ลําดับ
ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา
1
โครงการงานลีโอซอง (LEO SONG) ประจําปการศึกษา 2556
2
สิงหแดงสัมพันธ ณ ศูนยฝกรบพิเศษฤทธิฤาชัย (ปาละอู)
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
3
โครงการสิงหแดง-ชาวปกากะญอ รวมใจปลูกปา
ถวายสมเด็จพระเทพฯ
4
โครงการ เสนทางสูราชการ: แนะแนวเพื่อเตรียมความพรอมใน
การสอบเขารับราชการ (ความรูความสามารถทั่วไป ภาค ก.)
5
โครงการทําบุญเขาพรรษาสืบสานประเพณีไทย (ถวายเทียน)
ณ วัดลาดชะโด ตําบลลาดชะโด อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6
งานแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
7
โครงการคายรัฐฯ อาสาสรางสุขใหนอง
ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บานภูมิเวท)
8
โครงการกิจกรรมประเพณีสิงหดํา-สิงหแดง ครั้งที่ 46
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9
โครงการบาสเกตบอล สิงหดํา-สิงหแดง
10 โครงการ Resume Writing Competition
11
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วัน เดือน ป
2 มิ.ย. 56
8-9 มิ.ย.56
9 มิ.ย.56
10-11 ก.ค. 56
22 ก.ค. 56
27 ก.ค. 56
17 ส.ค. 56
25 ส.ค. 56
25 ส.ค.56
12 ก.ค.,19 ก.ค., 23
ส.ค.,30 ส.ค. 56
5 ก.ย. 56

ลําดับ
ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา
12 โครงการสิงหแดงสัญจร (Singhadany Road Show) ครั้งที่ 5
(ภาคเหนือ) ณ โรเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
13 โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนักศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
14 โครงการฟุตบอลสาขา ประจําป 2556
15 จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษรวมกับศุนยสอบ TOEIC
คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
16 โครงการนั่งรถไฟตากไปฝากหัวใจ กลุมศึกษา-พัฒนาชนบท
ออกตั้งคายศึกษาพัฒนาชนบท ณ หมูบานนุบอ ตําบลขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
17 โครงการ "หองสมุด ...พีใหนอง" ณ โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ
หมูที่ 3 บานโพสาวหาญ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 โครงการเสนทางสูราชการ : แนะแนวเพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบเขารับราชการ (แนะแนวสอบความรูความสามารถ
ทั่วไป ภาค ก. ของ กทม. )
19 โครงการสัมมนากลุมกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร
ณ อสิตาอีโค รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
20 โครงการ OPEN HOUSE คณะรัฐศาสตร
รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
21 โครงการเสวนาประสาสิงห : ปารตี้ไอติม ผูบริหารพบนักศึกษา"
22 โครงการเพลงเกาเลาประวัติศาสตร ณ หอง ร.103
คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
23 จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษรวมกับศุนยสอบ TOEIC
คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
24 จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษรวมกับศุนยสอบ TOEIC
คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต
25 โครงการแนะแนวการเตรียาตัวเพื่อสอบเขารับราชการเขา
กระทรวงการ
26 โครงการแนะแนวการเตรียาตัวเพื่อสอบเขารับราชการเขา
กระทรวงการตางประเทศ
27 โครงการเปดถํา้ สิงห ครัง้ ที่ 7 ณ อาคารบรรยายรวม มธ. ศูนยรงั สิต

วัน เดือน ป
5-8 ก.ย. 56
11 ก.ย. 56
21 ก.ย. 56
19 ก.ย. 56
15-25 ต.ค. 56
15-18 ต.ค. 56
19-21 ต.ค. 56
10 - 11 พ.ย. 56
14 - 15 พ.ย. 56
20 พ.ย. 56
22-23 พ.ย. 56
9 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
21 -22 ธ.ค. 56
8 - 17 ม.ค. 57
11 - 12 ม.ค. 57
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ลําดับ
ชื่อโครงการกิจกรรมนักศึกษา
28 โครงการรัฐศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 21 ณ มธ. ทาพระจันทร
และศูนยรังสิต
29 โครงการรัฐศาสตรประกาศเกียรติ (Dean's List)
ณ วังสวนผักกาด เขตราชเทวี กทม
30 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมภาวะผูนําแกนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูชีวิตการทํางาน (ปจฉิมนิเทศนนักศึกษา
ชั้นปที่ 4) ณ นานารีสอรท อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
31 โครงการ Political Virus on Films….เพราะทุกเรื่องมีการเมือง
ฉายภาพยนตรเรื่อง เรื่อง The Hunger Games
32 โครงการพัฒนาศักยาภาพและสงเสริมภาวะผูนําแกนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูชีวิตการทํางาน
หัวขอ "เตรียมตัวอยางไร....ใหไดงาน"
33 โครงการสงนองสูอาเซียน ณ โรงเรียนวัดโพธาราม
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
34 โครงการสิงห 3 เสา ณ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
35 โครงการ Leo Night 2014 บริเวณลานจอดรถหนายิม 7
ศูนยรังสิต
36 กลุมศึกษา-พัฒนาชนบท ออกตั้งคายศึกษาพัฒนาชนบท
ณ หมูบานโปงกวาง ตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
37 โครงการคายนักรัฐศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 7 มธ. ศูนยรังสิต
ภาพกิจกรรมนักศึกษา

วัน เดือน ป
19 - 25 ม.ค. 57
27 ม.ค. 57
9 - 10 ก.พ. 57
งานรัฐศาสตรวิชาการ วันที่ 19-25 ม.ค. 2557

12 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57

โครงการหองสมุด..พี่ใหนอง ณ โรงเรียนโพธิ์สาวหาญ
จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15-18 ต.ค. 2556

5.2 ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (BMIR)
กิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม

15-16 ก.พ. 57
23 ก.พ. 57
26 ก.พ. 57
22 - 31 มี.ค. 57
27 - 30 มี.ค. 57

ทาพระจันทรเกมส

การฝกงานของนักศึกษา โครงการ BMIR

ไดรับรางวัลการแขงขันทาพระจันทรเกมส

การดูงานของนักศึกษา BMIR

ณ The Australian Government Department of
ศึกษาดูงานรายวิชา PI 387 environmental politics
Foreign Affairs and Trade (DFAT) สถานทูตออสเตรเลีย ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ
ประจําประเทศไทย กรุงเทพฯ
จังหวัดชลบุรี
การเสวนาประสาสิงห “ปารตี้ไอติม” ผูบริหารพบนักศึกษา วันที่ 20 พ.ย.56
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5.3 ระดับบัณฑิตศึกษา
5.3.1 โครงการ BMIR ระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม
1. รายวิชา PI 674 Multilateralism พหุภาคีนิยม ภาคเรียนที่ 1/2556 (2 กันยายน – 14
ธันวาคม 2557) โดยอาจารยภิญญ ศิริประภาศิริ ผูประสานรายวิชา นําเสนอโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ หอฝน อุทยานสามเหลีย่ มทองคํา มูลนิธแิ มฟา หลวงในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
อําเภอแมฟาหลวง ดานตรวจคนเขาเมือง อําเภอแมสาย และหนวยปฏิบัติการตามลํา
แมนํ้าโขง (นรข.) จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 23-25 ธันวาคม 2556
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556 เขาศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 (20
มกราคม – 9 พฤษภาคม 2557) เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2557 โดยรองศาสตราจารย
ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย รักษาการผูอ าํ นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ และอาจารย
ดร. ทวิดา กมลเวชช รักษาการรองผูอ าํ นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ และรองคณบดี
ฝายวิชาการ รวมกลาวตอนรับนักศึกษาและแนะแนวการศึกษารายวิชาตลอดหลักสูตร

5.3.3 โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการจัดการสาธารณะ (EPA)

มีการทัศนศึกษาและดูงาน ตางประเทศ

ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย EPA รุน 24
ระหวางวันที่ 14-16 มีนาคม 2556

งานโรงงานทําขาวเกรียบมโนราห ในวิชาภาวะผูนํา
สําหรับนักบริหาร วันที่ 20 ธันวาคม 2556

5.3.2 โครงการ MIR

กิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม
1. ทัศนศึกษาดูงานประเทศสหภาพพมา เพือ่ เขาเยีย่ มคารวะและฟงบรรยาย ณ สถานทูตไทย
ประจํากรุงยางกุง เขารับฟงบรรยายสรุปบทบาทหนาที่ของสํานักงาน International
Organization of Migration (IOM) เขาเยี่ยมชมและฟงบรรยายรวมกับคณาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Yangon ระหวางวันที่ 22-27 ตุลาคม 2556
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการ MIR ประจําปการศึกษา 2556 เขาศึกษาภาคฤดู
รอน/2555 (7 มิถนุ ายน – 28 กรกฎาคม 2556) เมือ่ วันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2556 โดย
รองศาสตราจารย ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ผูอ าํ นวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ อาจารย
ภิญญ ศิรประภาศิริ รักษาการรองผูอํานวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ ฝายการ
นักศึกษา ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. กิตติ ประเสริฐสุข อาจารย ดร. ม.ล. พินติ พันธุ บริพตั ร
และอาจารยวโิ รจน อาลี รวมแสดงความยินดีตอ นรับนักศึกษา แนะแนวการศึกษาตลอด
หลักสูตร และแนะนําโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน
1 คน จากประเทศอินโดนีเซีย
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ดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร ในวิชาการบริหารจัดการเมือง 17สิงหาคม 2556
5.3.4 โครงการปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร (MPE)

กิจกรรม มีการทัศนศึกษาและดูงาน ตางประเทศ
1. เรียนนอกสถานที่ รุน 21 และรุน 22
รุน 21 วิชา รม.612 การคนควาและวิเคราะหทางสังคมศาสตร จํานวน 54 คน
รุน 22 วิชา รม.622 การเมืองและการปกครองทองถิน่
จํานวน 44 คน
ณ โรงแรมการเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหวางวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556

2. ทัศนศึกษาและดูงานตางประเทศ รุน 21 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาน-ลัว่
หยาง) ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 30 คน
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6. ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556
การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะรัฐศาสตร พิจารณาจากนักศึกษาทีส่ มัครขอรับทุนทัว่ ไปในแตละ
ปการศึกษา ซึง่ แบงเปน 2 ทุน คือ ทุนทัว่ ไปหรือทุนใหเปลา และทุนทํางาน และมีทนุ ทีม่ ผี ปู ระสงค มอบ
ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา สวนใหญเปนทุนการศึกษาตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา โดยมีแหลงเงินทุน
ที่จัดสรรใหกับนักศึกษาในแตละปการศึกษาจากกองทุนตาง ๆ ดังนี้
ลําดับที่

42

ชื่อกองทุน

เงินทุน
ที่มีอยู

ชื่อกองทุน

เงินทุน
ที่มีอยู

หมายเหตุ
ไดมอบเปนทุนการศึกษาดังนี้
1.ทุนตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2554 จํานวน 1 ทุน
ปการศึกษาละ20,000 บาท ไดแกนางสาวอัจฉรา เนียมศรีเพชร
ปจจุบันศึกษาอยูชั้นปที่ 4 สาขาการเมืองการปกครอง
2.ทุนตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2555 จํานวน 1 ทุน
ปการศึกษาละ 20,000 บาท ไดแก นางสาวจารุวรรณ จั่นแจง
ปจจุบันศึกษาอยูชั้นปที่ 2 สาขาการระหวางประเทศ
3.ทุนเฉพาะป จํานวน 3 ทุน
3.1นายอนุรกั ษ ปฐมลิขติ กาญจน (นักศึกษาพิการทางสายตา)
จํานวนเงิน 5,000 บาท นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาบริหารรัฐกิจ
3.2 นางสาวอรชพร ชินศรีสุข (นักศึกษาพิการทางสายตา)
จํานวนเงิน 5,000 บาท นักศึกษาชั้นปที่ 4
สาขาบริหารรัฐกิจ
3.3 นางสาวกรกฎ ขันติกิจ จํานวนเงิน 15,000 บาท
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาบริการรัฐกิจ

22

ทุนคุณสุจริต ปจฉิมนันท

50,000

23

กองทุนการศึกษา
(นางเฉลิม ปจฉิมนันท)
ป 2556 ไดรับดอกเบี้ย
39,999.99 บาท

100,000 มีเงื่อนไขใหนําเฉพาะดอกผลมาจายเปนทุนการศึกษาเทานั้น
(รับมอบป 2553) เริ่มใหทุนตั้งแตป 2554 พิจารณาใหทุนกับ
นักศึกษา จํานวน 3 คน (เปนทุนเฉพาะป) ดังนี้
1. นางสาวชลธิชา ศรีคุณ (นักศึกษาพิการทางสายตา)
จํานวนเงิน 10,000 บาท นักศึกษาชั้นปที่ 4
สาขาบริหารรัฐกิจ
2. นายสิรวิชญ เอี่ยมรอด จํานวนเงิน 15,000 บาท
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการเมืองการปกครอง
3. นายชาย เลิศสมฤทธิ์ (นักศึกษาพิการทางสายตา)
จํานวนเงิน 15,000 บาท นักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาการเมืองการปกครอง

24

ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุทิพย

ทุนเต็ม
จํานวน

ใหเปนทุนตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา 1 ทุน หลังจากนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาแลวมูลนิธิฯ จัดใหคณะฯพิจารณาสงนักศึกษา
เพื่อรับทุนตอไปอีก ทุนที่นักศึกษาไดรับคือ คาลงทะเบียนเรียน
คาหอพัก คาใชจา ยรายเดือน คาหนังสือ ปจจุบนั นางสาวนริศรา
พึ่งสําโรง สาขาการเมืองการปกครอง เปนผูรับทุน โดยเริ่มรับ
ตั้งแตปการศึกษา 2554 - 2556 สําเร็จการศึกษาภาค 2/2556

25

กองทุนหมอมหลวงทวีสันต ปละ
ดาวัลย
30,000
โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย
เสถียรไทย

จํานวน 1 ทุน ใหตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่
เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหปการศึกษาละ 30,000 บาท
แบงจาย
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
เริ่มใหทุนตั้งแตปการศึกษา 2554
ผูไดรับทุนคือ นางสาวอัญชลี วงศศรีวัน
ชั้นปที่ 3 สาขาการระหวางประเทศ

หมายเหตุ

1

ทุนพิชัย-เกษม ลิขิตเดชาศักดิ์

14,000

ลําดับที่ 1-18 ใหนําเฉพาะดอก

2

ทุน MASAHIDE คณะรัฐศาสตร

52,000

ผลของกองทุนมาเปนทุนใหกับ

3

ทุนประธานคดีศาสตร

14,000

นักศึกษาเทานั้น โดยแบงจาย

4

ทุนผอบ วงศสุรวัฒน

50,000

เปน ทุนทั่วไปในแตละป ให

5

ทุนการศึกษานายปวีณ ศิลปพันธ

60,000

เปนทุนเฉพาะป และนําไปจาง

6

ทุน ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ

20,000

นักศึกษาที่ขาดแคลนทํางาน

7

กองทุนคุณแมขนมตม เอี่ยมสวัสดิ์

50,000

กับคณะ ชั่วโมงละ 40 บาท

8

ทุนอนุสรณ ด.ช.กวิน(หลง) ธีรเวคิน

366,140

9

ทุนการศึกษา”ทุนไสว พราหมณี”

40,000

10

ทุนชมรมรัฐศาสตร มธ. รุน 7

100,000

11

ทุนรัฐศาสตร 36 ป

30,000

12

ทุนรัฐศาสตร 30 ป

140,000

13

ทุนอาจารยเพื่อนักศึกษา

57,500

14

ทุนการศึกษา ดร.สุชาติ จุฑาสมิต

10,000

15

กองทุน รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

10,800

16

กองทุน รศ.ดร.โกสินทร วงศสุรวัฒน

53,500

17

กองทุนอนุสรณ อ.เมธา สุดบรรทัด

112,000

18

เงินกองทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร

277,650

19

ทุนนายอนันต แจงกลีบ

10,000

ใชไดทั้งตนและดอกผล

20

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการจัดงาน
สิงหคืนถํ้า ประจําป 2546

10,000

ใชไดทั้งตนและดอกผล

21

ทุน ศ.ดร.วิเชียร วัฒนคุณ

3,000

เจาของทุนไมไดระบุเงื่อนไขวาจะนําเฉพาะ
ดอกผลหรือนําทั้งเงินตนและดอกผลมาจาย
เปนทุนการศึกษา
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ลําดับที่
26

27

ชื่อกองทุน
กองทุนจายเพื่อการศึกษา
คณะรัฐศาสตร

กองทุนรัฐศาสตร 60 ป

เงินทุน
ที่มีอยู

1.2 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา (inbound) ปการศึกษา 2556

หมายเหตุ

46,550.37 คือกองทุนที่ไดมาจากการนําดอกผลจากกองทุนลําดับที่
1-18 มารวมกันเพื่อจัดสรรเปนทุนการศึกษาและเปนทุน
จางนักศึกษาทํางาน เพราะเจาของทุนระบุเงื่อนไขใหนํามา
ใชไดเฉพาะดอกผลเทานั้น โดยนํามาจัดสรรเปนทุนดังนี้
1. จัดสรรใหเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย และนักศึกษาที่ไมสามารถสง
ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยไดเพราะติดเงื่อนไข
2. จัดสรรเปนทุนจางนักศึกษาทํางานชั่วโมงละ 40 บาท
เบิกไดไมเกิน 2,400 บาท ตอเดือน ตอ 1 คน เปนการ
ชวยเหลือนักศึกษาทีต่ อ งการหารายไดเพิม่ เติม เพือ่ แบง
เบาภาระผูป กครอง
40,000

ใหเปนทุนเฉพาะป มีนกั ศึกษาไดรบั ทุนนี้ จํานวน 4 ทุน ดังนี้
1. นายนนทพัทธ ศรีคํานอย จํานวน 10,000 บาท
นักศึกษาชั้นปที่ 5 สาขาการเมืองการปกครอง
2. น.ส.กรรณิการ จิรกุลพันธ จํานวน 5,000 บาท
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารรัฐกิจ
3. น.ส.ฟารานาส เกศา จํานวน 15,000 บาท
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาการระหวางประเทศ
4. น.ส.ปริญญ ภาษี จํานวนเงิน 10,000 บาท
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการเมืองการปกครอง

หมายเหตุ • ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนทั่วไปทั้งหมด 58 คน สงขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย
จํานวน 42 คน ไดรับทุนจากคณะจํานวน 8 คน ไมไดรับทุนจํานวน 6 คน
• มีนักศึกษาสมัครทุนทํางานจํานวน 16 คน

7. งานวิเทศสัมพันธ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ระยะเวลา

5403640161

Nottingham Trent University
(NTU)

อังกฤษ

ก.ย. 56 - ก.พ.57

นางสาว ดวงมน สุขสมาน 5403640229

Nottingham Trent University
(NTU)

อังกฤษ

ก.ย. 56 - ก.พ.57

นางสาว โชษิตา สลักคํา

นายภพธร วุฒิไกรวิบูลย

5303640881 Ludwig-Maximilians-Universität เยอรมนี ต.ค. 56 - ก.ค. 57
München (LMU)

นายพงศศิริ ภูรินธนโชติ

5403640690 Ludwig-Maximilians-Universität เยอรมนี ต.ค. 56 - ก.ค. 57
München (LMU)

นางสาวพรรษกร เลาหเรณู 5403640542 Ludwig-Maximilians-Universität เยอรมนี เม.ย 57 - ส.ค. 57
München (LMU)
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มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ระยะเวลา

Ms. Josephine Marie Greber 5603930024 Ludwig-Maximilians-Universität อังกฤษ
1-2/2556
(ส.ค.56 - พ.ค.57)
München (LMU)
Mr. Anwar Kholid

5603060020

Universitas Muhammadiyah อินโดนีเซีย 1/2556
Yogyakarta (UMY)
(ส.ค. - ธ.ค.56)

7.2 การลงนามกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา 1 แหง
ลําดับ

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

1

School of Political Science and Economics, Meiji University

ญี่ปุน

7.3 การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ จํานวน 7 เรื่อง
ลําดับ

ว.ด.ป.

เวลา

เรื่อง

วิทยากร

สถานที่

1

17 มิ.ย. 56 14.00 ปาฐกถา "ประเทศไทยทามกลางบริบท
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนิยมและ
16.00 น. โลกาภิวัฒน"

ธรรมศาสตราภิชาน
หอประชุม
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ศรีบูรพา

2

21 ส.ค. 56 13.00 การบรรยายพิเศษในหัวขอ
"southeast asia" แกนักศึกษาจาก
15.30น. Airlangga University

อ.วิโรจน อาลี
Dr. Enze Han

3

26 ส.ค. 56 10.00
12.00

การบรรยายพิเศษในหัวขอ
"Elections and Political Parties in
Southeast Asia"

Prof. Dr. Andreas Ufen ร.202
Max Gromping
อ.ดร.ประจักษ กองกีรติ
อ.วิโรจน อาลี

4

27 ส.ค. 56 11.00
15.30

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายพิเศษ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช ร.101,
ในหัวขอ Flood 2011 : Lesson learnt อ.วิโรจน อาลี
ร.203
and way forward
ร.202

5

9 ก.ย. 56

13.30
15.00

การนําเสนอผลงานวิชาการในหัวขอ
"Contestation and Adaptation :
The Politics of National Identity
in China"

อ.วิโรจน อาลี
Dr. Enze Han

6

7 พ.ย. 56

13.00
16.00

แนะแนวการเตรียมตัว
ไปศึกษาตางประเทศ

common
อ.วิโรจน อาลี
room
คุณธัญญลักษณ ชูใจ
คุณพิมพจนั ทร เปย มวารี
คุณอิศรา สมดุลยเสถียร

7

10 ก.พ. 57 13.30
15.30

การบรรยายพิเศษในหัวขอ
The buddha or the ballot The
Buddhist exception to universal
suffrage in contemporary Asia

อ.ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ
Dr. Tomas Larsson

7.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

7. 1.1 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา (outbound) ปการศึกษา 2556
จํานวน 7 ราย

เลขทะเบียน

ร.102

ร.202

ร.203

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

45

การบริการทางวิชาการ

7.4 ประเทศภูมิลําเนาของนักศึกษาตางชาติ

หลักสูตร

BMIR

MIR

ประเทศ

ปเขาศึกษา
2556

2555

2554

ลาว

-

1

1

สหรัฐอเมริกา

13

13

12

เยอรมันนี

2

2

4

สวีเดน

2

3

3

รัสเซีย

-

2

2

ลําดับ

หัวขอการสัมมนา, ปาฐกถา และการประชุม

วันเดือนป

ญี่ปุน

2

1

-

ฝรั่งเศส

2

-

-

1
2

14 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56

เกาหลีใต

-

1

1

ออสเตรเลีย

1

-

-

3

2 ก.ค. 56

36

จีน

1

-

-

29 ก.ค. 56

30

อิตาลี

-

1

-

เนเธอรแลนด

-

1

-

5
6

6 ส.ค.56
19 ส.ค. 56

29
32

อังกฤษ

1

-

-

ไนจีเรีย

1

-

-

7

26 ส.ค.56

28

MIR

1

-

-

8

2 ก.ย. 56

38

สโลวะเกีย

-

-

1

สหรัฐอเมริกา

-

-

1

กัมพูชา

-

-

1

9
10
11

1

1

1

อินโดนีเซีย

1

1

-

21 ต.ค. 56
31 ต.ค. 56
12-14 พ.ย.
56
20 พ.ย. 56
29 พ.ย. 56

43
27
205

จีน
ญี่ปุน

-

3

-

อิหราน

1

-

-

เปรู

1

-

-

1

-

-

12 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
8-10 ม.ค.
57

50
86
55

โปรตุเกส

"รัฐศาสตรกับโลกรวมสมัย..."เลือกตั้ง - ระเบิด - โลก"
"ประเทศไทยทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนิยม
และโลกาภิวัฒน"
“ความรู เงิน เกรด:รัฐศาสตร ธรรมศาสตร เรียนอะไร เรียนอยางไร
เรียนเพื่ออะไร”
“คําถามที่ยังไมไดถาม มุมที่ยังไมไดมอง : ทิศทางงานวิจัยประวัติศาสตร
ความรุนแรงทางการเมือง”
“สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย” : ความรู ความลับ และความทรงจํา
“By Mean Fair or Foul Civil Society Mobilization and Executive
Crises in Young Democracies”
“Border Walls : Security and the way on terror in The United
states, India and Israel ”
“Political Science Students Symposium” และเสวนา
“อํานาจจากอักษร : เมื่อการทาทายอํานาจเกิดจากปลายปากกา”
"ความเหลื่อมลํ้าทางความทรงจํา” 14/6 ตุลาของเหยื่อ สื่อ รัฐ สังคม?
“14 ตุลา ยังมีอะไรใหศึกษาอีกหรือ?”
“Engaging Deadly Conflicts in Asian Pacific with Nonviolent
Alternatives” (การประชุมวิชาการนานาชาติ)
"คุณธรรมของผูนํา กับการพัฒนาการเมืองไทย"
“การกําหนดนโยบายตางประเทศ” และ “การตางประเทศไทยในระยะ
เปลี่ยนผานสูประชาคมอาเซียน: ยุทธศาสตรและความทาทาย”
“ทวิตรัก ณ รังสิต”
“มวลมหาประชาธิปไตย”
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการนานาชาติเพื่อแสวงหาความรวมมือเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร/วิชา ASEANและEast Asian Studies และกิจกรรมทาง
วิชาการรวมกัน The 4 th Workshop on “ Promotion of ASEAN and
East Asian Studies”
“คุยเฟองเรื่องหนัง Batman-The Dark Knight Rise :
ยอด/มนุษย-ครอง-เมือง?”

จํานวน
ผูเขารวม
57
105

5 ก.พ. 57

42

ที่มา : โครงการ BMIR และ MIR ณ วันที่ 19 มี.ค. 2557

46

ปการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตรไดใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายโอกาส เชนการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Engaging Deadly Conflicts in Asian Pacific with Nonviolent
Alternatives” ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 และการปาฐกถาและงานสัมมนาในวาระคณะ
รัฐศาสตรครบรอบ 65 ปในป 2557 ปาฐกถา หัวขอเรื่อง “การกําหนดนโยบายตางประเทศ” เรื่อง
“การตางประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผานสูประชาคมอาเซียน: ยุทธศาสตรและความทาทาย” ในวันที่
29 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งการจัดฝกอบรม และสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการดาน
ตาง ๆ ทางรัฐศาสตร จํานวนอีก 20 เรื่อง ไดแก
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4

12
13
14
15
16

17

37
186

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

47

ลําดับ

หัวขอการสัมมนา, ปาฐกถา และการประชุม

วันเดือนป

18

“ความรุนแรงทางการเมืองและเสนทางสันติ : บทสนทนาจากเกาหลีใตถึง
ประเทศไทย” (Democracy Dialogue: Political Violence and
Road towards Peace : A Dialogue from Korea to Thailand)
“Asian Providers and South-South Cooperation”
“การตางประเทศไทยบนเวทีโลก: ปฏิรูปหรือไม? อยางไร? เพื่อใคร?”

9 ก.พ. 57

จํานวน
ผูเขารวม
24

31 มี.ค. 57
25 เม.ย. 57

28
252

19
20

คณะรัฐศาสตรไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน
รายงานการประชุม” จํานวน 3 รุน ดังนี้
ลําดับ
1

จํานวน
ผูเขารวม
20-22 ม.ค. 57
43

ชื่อเรื่อง

วันเดือนป

โครงการฝกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุน 1
โครงการฝกอบรมหลักสูตร
17-19 มี.ค. 57
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุน 2
โครงการฝกอบรมหลักสูตร
8-10 เม.ย. 57
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุน 3

2
3

“Engaging Deadly Conflicts in Asian Pacific with
Nonviolent Alternatives” วันที่ 12-14 พ.ย.2556

“Engaging Deadly Conflicts in Asian Pacific with
Nonviolent Alternatives” วันที่ 12-14 พ.ย.2556

43
30

คณะรัฐศาสตรไดจดั โครงการบริการวิชาการแกสงั คม ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

1

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรแกครูโรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 ในหัวขอเรือ่ ง “การเรียนรู
และการเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาความพรอมของบุคลากร สูประชาคม
อาเซียน” ณ PATTAYA SEA SAND SUN RESORT AND SPA จ.ชลบุรี :
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในวิชา ร.251 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ ของ อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
จัดโครงการความรูดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน
ณ โรงเรียนลําสนุน เทศบาลทาโขลง จังหวัดปทุมธานี : โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในวิชา ร.366 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม
ของ รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ และอ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา

2

ปาฐกถาโดย นายอานันท ปณยารชุน หัวขอเรื่อง
“การกําหนดนโยบายตางประเทศ”
ในการสัมมนาวันที่ 29 พ.ย.2556

48

จํานวน
ผูเขารวม
24-25 มี.ค. 57
30
วันเดือนป

26 ก.พ. 57

69

สัมมนา หัวขอเรื่อง “การตางประเทศไทยในระยะเปลี่ยน
ผานสูประชาคมอาเซียน: ยุทธศาสตรและความทาทาย”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุน 1
วันที่ 20 - 22 ม.ค. 2557
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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งานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุ ของคณะรัฐศาสตร มีหนาที่หลักในการบริหารจัดการการใชจายงบประมาณ
ไดแก งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน เสนอตอผูบริหารของคณะฯ
คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุนเพื่อผลประโยชนเพิ่มจากงบ
ประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน พิจารณานําเสนอ รางระเบียบ / หลักเกณฑทางการเงินของ
คณะฯ และประสานงานใหหนวยงาน ดําเนินการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ ใหเปนไปตาม
ระเบียบฯขอบังคับของมหาวิทยาลัย/คณะ ในรอบปที่ผานมา สรุปผลงานสําคัญฯ ไดดังนี้
1. การบริหารงานประจํา
1.1 บริหารควบคุมงบประมาณประจําปของคณะฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานและ
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
(1) วงเงินงบประมาณที่อยูในการควบคุมดูแล และบริหารการใชจาย ในป 2556 แยกไดดังนี้
1.1 งบประมาณแผนดิน
• หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งบประมาณ 1,096,000 บาท
• หมวดเงินอุดหนุนการจัดทํารัฐศาสตรสาร งบประมาณ 343,000 บาท
1.2 งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และมหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 40,983,500 บาท
1.3 งบประมาณจากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วงเงินงบประมาณ 2,111,720 บาท
1.4 งบประมาณทุนสงเคราะหจางนักศึกษาทํางาน
วงเงินงบประมาณ 16,940 บาท
(2) เงินกองทุนที่อยูในความดูแลของคณะฯ มีวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้
• พัฒนางานดานวิชาการ
• พัฒนาอาจารย ขาราชการ ลูกจาง
• พัฒนาหองสมุดคณะฯ
• พัฒนากายภาพ
• บริหารงานของคณะฯ
• จัดซื้อวารสารและตํารา
• สวัสดิการขาราชการและลูกจาง
• ดอกผลเพื่อกิจกรรมนักศึกษา
• ดอกผลเพื่อเปนทุนการศึกษา
(3) ดานกายภาพ
• ปรับปรุง Common Room คณะรัฐศาสตร ศูนยรงั สิตเพิม่ เติม จํานวนเงิน 300,000 บาท
• ปรับปรุง หองพักอาจารยประจําตําแหนงธรรมศาสตราภิชานพรอมครุภัณฑ
คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร จํานวนเงิน 125,000 บาท
• ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร จํานวนเงิน 5,150,000 บาท
• จัดซื้อครุภัณฑเครื่องอานบัตรและควบคุมประตูแบบไรสัมผัส จํานวนเงิน 200,000 บาท
• อยูระหวางการดําเนินงานการปรับปรุงหองพักอาจารย ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร
ทาพระจันทร จํานวนเงิน 10,000,000 บาท

50
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(4) ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา หรือขอเสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาการบริหารงบประมาณ
การเงินการบัญชี การพัสดุ เชน ใหคําปรึกษา แนะนําหรือชี้แนะเกี่ยวกับใชจายงบประมาณ
การจัดซื้อ จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ แก งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งาน
นโยบายและแผน ศูนยดิเรก ชัยนาม รวมทั้งคณาจารย นักศึกษาคณะรัฐศาสตร
1.2 วางแผนและบริหารการลงทุนเพื่อใหไดผลประโยชนตอบแทนสูง และสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะฯ ใหเปนไปตามแผนงาน นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ รายไดของ
คณะฯ สวนหนึ่งไดจากการดอกผลจากการลงทุนกับสถาบันการเงิน โดยคณะฯ ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการการเงินฯ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนบริหารการเงินและการลงทุนหาดอกผล
จากเงินของคณะฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและรัดกุมโดยใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด
2. งานฐานขอมูล
2.1 จัดเก็บขอมูลการใชจายงบประมาณ / การจัดซื้อจัดจาง จากแหลง
• งบประมาณแผนดิน ไดแก หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ หมวดคาครุภัณฑ
หมวดเงินอุดหนุน
• งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ไดแก หมวดคาจาง หมวดคาตอบแทนใชสอย
วัสดุ หมวดคาครุภัณฑ หมวดเงินอุดหนุน หมวดสวัสดิการ หมวดรายจายอื่น
• งบประมาณจากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 จัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดประกันคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3. การบริหารงานดานอื่นๆ
3.1 บริหารจัดการงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน งบประมาณจาก
กองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และเงินบริจาค เกี่ยวกับ การจัดซื้อ /
จาง / ซอมแซม ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร ครุภณ
ั ฑการศึกษา ครุภณ
ั ฑยานพาหนะ
และขนสง ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ครุภัณฑงานบานงานครัว
3.2 ดําเนินการปรับปรุงหองพักอาจารย ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร เปนจํานวนเงิน
10,000,000 บาท อยูในระหวางดําเนินการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และปรับปรุงคณะรัฐศาสตร ชั้น 1 ศูนยรังสิต พรอมจัดซื้อครุภัณฑ
ตอจากปงบประมาณ 2555 เนื่องจากเหตุอุทกภัยปลายป 2554
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งานนโยบายและแผน

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
มิติ

งบประมาณประจําป
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ปงบประมาณ

ปงบประมาณ 2556
(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

เงินเดือน
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ปงบประมาณ 2557
(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)

26,320,100

24,052,400

คาจางประจํา

1,277,900

903,600

คาจางชั่วคราว

424,200

445,500

1,096,000

983,100

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

-

-

คาครุภัณฑ

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

คาจางพนักงาน
เงินอุดหนุนโครงการ
รวม

8,535,300

8,003,900

343,000

343,000

37,996,500

34,731,500

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
ปงบประมาณ

ปงบประมาณ 2556
(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

ปงบประมาณ 2557
(1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)

งบบุคลากร

3,248,000

3,561,300

9,133,000

8,978,400

95,000

95,000

งบสวัสดิการ

2,600,500

2,660,500

งบรายจายอื่น

3,000,000

2,185,800

9,621,600

11,145,100

230,000

230,000

3,055,400

950,000

10,000,000

350,000

40,983,500

30,156,100

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนการศึกษาตอ โท-เอก
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
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1. ประสิทธิผล
1.1 มหาวิทยาลัยวิจัย
1.2 ความเปนนานาชาติ
1.3 มหาวิทยาลัยของประชาชน
1.4 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555
2. ประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาองคกร
เฉลี่ยทุกมิติ

คะแนนตัวชี้วัด
(รอยละ)
97.42
95.36
100.00
100.00
95.59
86.88
86.55
94.22

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐศาสตรไดรบั การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 โดยมีผลประเมิน
ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97

องคประกอบคุณภาพ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.)
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบคุณภาพ

คะแนนประเมิน
4.00
4.36
4.80
4.82
5.00
4.33
4.39
5.00
4.00
4.91
4.61

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

รับการตรวจประเมินวันที่ 10-11 เมษายน 2556
รับรายงานผลการประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
คณะรัฐศาสตรไดรบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบทีส่ าม ระดับอุดมศึกษา
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้
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ตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่นี าไปใชประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8. ผลการนาความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1)
คะแนนประเมิน 4.35
คุณภาพระดับดี
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18. ผลการชี้นา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ
18.1 ผลการชี้นา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2)
คะแนนประเมิน 4.53
คุณภาพระดับดีมาก

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
วันที่ 3 ก.ค. 2556 ณ คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต

รับการตรวจประเมินวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
รับรายงานผลการประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2556

54

Annual Report 2013 : Faculty of Political Science Thammasat University

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

55

ศูนยวิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร ทําหนาที่เปนศูนยกลางดานการวิจัย ในการสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัย และเปนศูนยกลางประสานงานเชื่อมโยงกับเครือขายการวิจัยจากสถาบันทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรความรูดานการวิจัย ใหคําปรึกษาและฝก
อบรมใหความรู ดานการวิจัย เพื่อมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ในป 2556 ที่ผานมาคณาจารยของคณะรัฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

10) “ศึกษารวบรวมขอมูลกรอบการเจรจา ขอตกลง และสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับประเด็นการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และการควบคุมการลดอาวุธตาม
แบบ อาวุธเล็ก อาวุธเบาและอาวุธชนิดอื่นๆ” โดย อาจารย จิตติภัทร พูนขํา (แหลงทุน:
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)
ผลงานวิจัยที่บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย
1) “การศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม: เขตเทศบาล
เมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี” โดย ดร.วราภรณ ผองสุวรรณ และคณะ
2) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการใหบริการของบุคลากร สํานักงานเขตเทศบาล
เมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี” โดย ดร.วราภรณ ผองสุวรรณ และคณะ

1. ผลงานวิจัย
คณะรัฐศาสตรมีผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 เรื่อง ไดแก
1) “มาตรการการวางประกันความเสีย่ งหรือความเสียหายตอสิง่ แวดลอม: บทสังเคราะหประสบการณ
จากตางประเทศ และบทเรียนตอประเทศไทย” โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ (แหลงทุน:
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน)
2) “การศึกษาความเปนไปไดของบทบาทในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี
อิทธิพลผลตอนโยบายการกระจายอํานาจ: กรณีการศึกษาประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.อรรถ
กฤต ปจฉิมนันท (แหลงทุน: งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน)
3) “การสอนและการพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
โดย อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว และ อาจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช (แหลงทุน: งบ
ประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน)
4) “การศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองระดับบัณฑิตศึกษา: การศึกษาเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย (หัวหนาโครงการ) อาจารย
ดร.วสันต เหลืองประภัสร และอาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว (แหลงทุน:งบประมาณราย
จายจากรายไดหนวยงาน)
5) “หลักรับผิดชอบเพื่อปกปอง (The Responsibility to Protect) และผลตอการกอรางองค
ความรูการเมืองระหวางประเทศรวมสมัย” โดย อาจารย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ (แหลงทุน:
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน)
6) “การมีสว นรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
โดย นายเจษฎา ณ ระนอง (แหลงทุน: งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน)
7) “ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสถาบันคลังสมองดานความมั่นคง ระยะที่ 1” โดย
รองศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ (แหลงทุน: สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)
8) “โครงการการศึกษาขอเสนอการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะใหภาคประชา
สังคม/ชุมชน” โดย อาจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร))
9) “โครงการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองใหมี
ประสิทธิภาพ” โดย ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท (จุฬา) และ อาจารย ดร.วรรณ
ภา ติระสังขะ (มธ.) (แหลงทุน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)

2. โครงการวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินการ
คณะรัฐศาสตรมีโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 23 เรื่อง ไดแก
1) “ไทย-รัสเซีย” ปริทศั น: สํารวจวรรณกรรมทางวิชาการวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ”
โดย อาจารย จิตติภัทร พูนขํา (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
2) “แสนยานุภาพทางทหารและบทบาทของกองทัพจีนในกิจการระหวางประเทศ”
โดย รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
3) “พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของระบบขาราชการพลเรือนไทย: ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดใน พ.ร.บ. ขาราชการ” โดย อาจารย ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ (แหลงทุน: กองทุน
วิจัยของคณะรัฐศาสตร)
4) “รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม”
โดย อาจารย ดร.วรรณภา ติระสังขะ (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
5) “พัฒนาการของกรอบคิดแบบเอกเทวนิยม: บทแนะนํากรอบความคิดของยิว”
โดย รองศาสตราจารย ธเนศ วงศยานนาวา (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
6) “อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 กับการดําเนินงานของประเทศไทย”
โดย รองศาสตราจารย ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
7) “ความรับรูเรื่องภัยคุกคามของประเทศไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบาน: กรณีศึกษากองทัพบก
ไทย” โดย อาจารย ดร.ม.ล.พินิตพันธุ บริพัตร (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
8) “การออกแบบระบบสถาบันเพื่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ”
โดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรรถกฤต ปจฉิมนันท (แหลงทุน: กองทุนวิจยั ของคณะรัฐศาสตร)
9) “ทฤษฎีสังคมรวมสมัย: จากความสากลสูเอกภาวะ”
โดย ศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
10) “การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถวนหนาประเทศไทย”
โดย รองศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ (แหลงทุน: กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร)
11) “การพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินที่กําหนดจากตาราง
เงื่อนไขระดับของการจัดการภัยพิบัติ” โดย อาจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช (แหลงทุน: กองทุน
วิจัยของคณะรัฐศาสตร)
12) “Citizen Activism in Thailand: How and Why Political Participation Has Changed
Among Different Groups of Thai Citizens, 2001-2010” โดย อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์

ศูนยดิเรก ชัยนาม (วิจัย)
ผลการดําเนินงานดานการวิจัย คณะรัฐศาสตร (มิ.ย.56-พ.ค.57)
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รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2553-2556

2) International Workshop เรือ่ ง “Repositioning Thailand : Opportunities and Challenges
for Regional Partnership” จัดสัมมนาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-17.00 น. ณ
โรงแรม ชาโตว เดอ บางกอก เพลินจิต กรุงเทพฯ

เรียงจากซายไปขวา
นายธนัช ศรียะพันธุ, นายธนิสร ศรียะพันธุ, นายปฐมพงศ รัตนโกศัย, นางสาวอัจฉรา เนียมศรีเพชร,
นางสาวปรัธยาน ดําศรี, นายณัฐพงษ เพชรรัตน, นาย.ภทรพล ภุมรินทร

3) การสัมมนาทางวิชาการ 3 International Conference on International Relations and
Development (ICIRD) “Beyond Borders: Building a Regional Commons in Southeast
Asia” ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และนําเสนอ
บทความวิจัย เรื่อง “The Politics of The Chiang Mai Initiative (Multilateralization) and
Its Implication for Asean” โดย น.ส.นิรินธร มีทรัพยนิคม นักวิจัยคณะรัฐศาสตร
rd

4) โครงการ Thailand-Malaysia Think Tank (TMTT) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Thailand – Malaysia Cooperation: A Driver for
ASEAN Integration” ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
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ลําดับ

ชื่อ – สกุล

สิงหแดง

ตําแหนง

1

นายปฐมพงศ รัตนโกศัย
สาขาการเมืองการปกครอง

62

1.รองประธานสภานักศึกษา รุนที่ 40 ป2556
2.สมาชิกสภานักศึกษา ป 2554 - 2556
3.สมาชิกกลุมกิจกรรมโครงการสิงหแดงสัญจร คณะรัฐศาสตร ป 2553 - 2556
4.คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหนวยการเลือกตั้ง ม.ธรรมศาสตร ป 2554
5.คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร ฝายติดตามผลและประเมินผล
ป 2553

2

นายภทรพล ภุมรินทร
สาขาการเมืองการปกครอง

64

1.ประธานโครงการเติมเติมความรูสูรั้วเหลืองแดงครั้งที่ 1 ป 2557
2.ผูชวยประธานสภานักศึกษา ป 2556
3.รองประธานโครงการสิงหแดงสัญจร คณะรัฐศาสตร ป 2556
4.ประธานกรรมาธิการ ประชาสัมพันธ นักศึกษา มธ.ป 2555
5.สมาชิกโครงการสิงหแดงสัญจร ป 2555 และ ป 2557

3

นางสาวปรัธยาน ดําศรี
สาขาบริหารรัฐกิจ

62

1.ประธานสภานักศึกษา 2556
2.รองประธานคณะกรรมการบัณฑิต ป2556
3.เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณสภานักศึกษา
4.สมาชิกชมรมขับรองประสานเสียงแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร TU CHORUS
5.รองเลขาธิการสภานักศึกษา ฝายเอกสารและประสานงาน
6.ประธานโครงการสิงหแดงสัญจรครั้งที่4 ภาคใต จ.นครราชสีมา
7.คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ฝายประสานงาน

4

นางสาวอัจฉรา เนียมศรีเพชร
สาขาการเมืองการปกครอง

62

1.รองประธานสหพันธนิสิตนักศึกษาอีสานแหงประเทศไทย ป 2555 - 2556
2.รองประธานบอรด จัดตั้งยุบชุมนุมชมรม สภานักศึกษา ป 2556
3.รองประธานชมรมนักศึกษาอีกสาน มธ.ป 2554 - 2555
4.คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแหง มธ.ฝายพรรคการเมือง ป 2554 - 2555
5.รองประธานคายชางเผือก TU ฟนฟูปทุมธานี ชมรมนักศึกษาเรียนดีชนบทไทย
ป 2554
6.คณะกรรมการเลือกตั้งแหง มธ. ฝายสืบสวนและสอบสวน ป 2553 - 2554
7.คณะกรรมการสิงหแดงสัมพันธ ป 2554

5

นายธนิสร ศรียะพันธุ

65

สมาชิกสภานักศึกษา มธ. ป 2556

6

นายธนัช ศรียะพันธุ

65

สมาชิกสภานักศึกษา มธ. ป 2556

7

นายณัฐพงษ เพชรรัตน

62

1.รองประธานสภานักศึกษา มธ. ป 2555
2.รองประธานสภานักศึกษา มธ. ป 2555
3.ประธานชมรมสายศิลปวัฒนธรรม ป 2554
4.ประธานชมรมปาฐกถาและโตวาที ป 2554
5.คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ป 2553
รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2554-2556

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กพน.) ปการศึกษา 2556
วาระการดํารงตําแหนง 7 มกราคม – ธันวาคม 2557

นายสิปปกร จันทรแกว

นายพีรพัฒน รัตนชัยวณิชกุล
ลําดับ
1

ชื่อ – สกุล

นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย
สิงหแดง

1.ผูนําเชียรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 70
2.คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ฝายสวัสดิการ
3.ฝายอํานวยการคารัฐศาสตร ครั้งที่ 8

2

นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย
สาขาการระหวางประเทศ

64

ทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 70

3

นายจิราวัฒน ตั้งกิจชัยวัฒน
BMIR

-

ทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจํางานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬาฯ ครั้งที่ 69

คณะกรรมการกองสันทนาการ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร

นายวรรณรัตน อิ่มเกษม

น.ส.ปริญญา กิจไพบูลยวัฒนา

ลําดับ

จากซายไปขวา
นายดํารงคฤทธิ์ เลิศอักษร,
นายพีระพล ทิพยมงคล,
นายพิชาญนนท ทวีสุข

62

นายชัยวัฒน กาญจนนวโชติ

นายกษิดิ์เดช ดีวงษา

ตําแหนง

64

ชื่อ – สกุล

นายปาณัท มหาชนก

นายจิราวัฒน ตั้งกิจชัยวัฒน

นายพีรพัฒน รัตนชัยวณิชกุล
สาขาบริหารรัฐกิจ

ลําดับ

น.ส.อลีนา ยาทิพย

นายนวพล อภัยภักดิ์

สิงหแดง

ตําแหนง

1

นายดํารงคฤทธิ์ เลิศอักษร
สาขาการปกครอง

65

ตําแหนงเทพีกองสันทนาการ, การแสดง

2

นายพีระพล ทิพยมงคล
สาขาการปกครอง

64

ตําแหนงเทพีกองสันทนาการ, มือกลอง

3

นายพิชาญนนท ทวีสุข
สาขาบริหารรัฐกิจ

65

ตําแหนงมือกลอง
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นายจักราวุธ แววสงา

น.ส.ศศิกาญจน จิตตวะนา

ชื่อ – สกุล

น.ส.หทัย ชัยวัฒนานุกุล

นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร

เลขทะเบียน

น.ส.ธนิตา นุมสํารวย

นายพิชยุตม เดชะเลิศพาณิชย

สาขา

น.ส.ณัชชา เหลืองเอี่ยม

นายศุภกฤต ลาหลั่น

สิงหแดง

นายธนพล โพธากาญ

ตําแหนง

1

นายสิปปกร จันทรแกว

5403680472 การเมืองการปกครอง

63

ประธาน

2

นายนวพล อภัยภักดิ์

5403684292

บริหารรัฐกิจ

63

รองประธานฝายบริหารทั่วไป

3

นางสาวอลีนา ยาทิพย

5503684143

บริหารรัฐกิจ

64

รองประธานฝายกิจกรรม

4

นายปาณัท มหาชนก

5503680489 การเมืองการปกครอง

64

รองประธานฝายกิจการหอพัก

5

นายชัยวัฒน กาญจนนวโชติ

5403680183 การเมืองการปกครอง

63

กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน

6

นายกษิดิ์เดช ดีวงษา

5503684291

64

กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน

7

นายวรรณรัตน อิ่มเกษม

5603682120 การระหวางประเทศ

65

กรรมการฝายประสานงานกลุมกิจกรรม

8

นายจักราวุธ แววสงา

5603680413 การเมืองการปกครอง

65

กรรมการฝายประสานงานกลุมกิจกรรม

9

นางสาวหทัย ชัยวัฒนานุกุล

5603684134

บริหารรัฐกิจ

65

กรรมการฝายติดตามผลและประเมินผล

10 นางสาวธนิตา นุมสํารวย

5603614487

บริหารรัฐกิจ

65

กรรมการฝายพัสดุ

11 นางสาวณัชชา เหลืองเอี่ยม

5603612333 การระหวางประเทศ

65

กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ

12 นางสาวปริญญา กิจไพบูลยวัฒนา 5603612325 การระหวางประเทศ

65

กรรมการฝายประชาสัมพันธ

13 นางสาวศศิกาญจน จิตตวะนา

5603494013

บริหารรัฐกิจ

65

กรรมการฝายประชาสัมพันธ

14 นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร

5603614453

บริหารรัฐกิจ

65

กรรมการฝายสวัสดิการ

15 นายพิชยุตม เดชะเลิศพาณิชย

5603612465 การระหวางประเทศ

65

กรรมการฝายอาคารและสถานที่

16 นายศุภกฤต ลาหลั่น

5603680272 การเมืองการปกครอง

65

กรรมการฝายอาคารและสถานที่

17 นายธนพล โพธากาญ

5603680249 การเมืองการปกครอง

65

กรรมการฝายหองสมุดหอพัก

บริหารรัฐกิจ

รายงานประจําป 2556 : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

63

คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาระการดํารงตําแหนง 7 มกราคม – ธันวาคม 2557

นายเพ็ชร สรุปราษฎร

นางสาวเกวลิน นาพรมขันธ

นางสาววรรณวิสาข วิโรจนเฉลิม

นางสาวณัชยา สมจิตต

นางสาวณัฏฐภัสสร เลิศธีระกุล

นางสาวภาสินี สวัสดิ์ตยวงศ

นางสาวศุภลักษณ วันแอเลาะ

นางสาวปนัดดา เอี่ยมองอาจ

นางสาวปยธิดา เพชรรัตน

นายปฏิภาณ ขวัญดี

นายอธิป ฤทธิธรรม

นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย

นางสาวอรสา กูเกินพงษ

นางสาวกนกวรรณ สุภาราญ

นายพชร สุดประเสริฐ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

64

ชื่อ – สกุล
นายเพ็ชร สรุปราษฎร
นางสาวเกวลิน นาพรมขันธ
นางสาววรรณวิสาข วิโรจนเฉลิม
นางสาวณัชยา สมจิตต
นางสาวณัฏฐภัสสร เลิศธีระกุล
นางสาวภาสินี สวัสดิ์ตยวงศ
นางสาวศุภลักษณ วันแอเลาะ
นางสาวปนัดดา เอี่ยมองอาจ
นางสาวปยธิดา เพชรรัตน
นายปฏิภาณ ขวัญดี
นายอธิป ฤทธิธรรม
นายจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย
นายพชร สุดประเสริฐ
นางสาวอรสา กูเกินพงษ
นางสาวกนกวรรณ สุภาราญ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการฝายวิชาการ
กรรมการฝายนโยบายและแผนงาน
กรรมการฝายสารสนเทศ
กรรมการฝายประชาสัมพันธ
กรรมการฝายออกแบบสรางสรรค
กรรมการฝายกีฬา
กรรมการฝายพัสดุ
กรรมการฝายวัฒนธรรม
กรรมการฝายสวัสดิการ
กรรมการฝายประสานงานกลาง
กรรมการฝายจัดหาทุน
เหรัญญิก
เลขานุการ
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