
  ประวตัคิณะรฐัศาสตร ์ธรรมศาสตร ์.            

 

 

ประวัตคิณะรฐัศาสตร ์ธรรมศาสตร ์ (ฉบบัเจาะลึก ช่วง 2476-2550) 

(อนุสรณ ์รฐัศาสตร ์30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ท่าพระจนัทร ์กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2521 น.1)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละ

การเมือง พุทธศักราช 2476 ตามพระราชบญัญัติน้ีการศึกษาในมหาวิทยาลยัมี 2 ชั้น คือ ปริญญา

ตรี ผูท้ี่ไดป้ริญญาน้ีเรียกว่า “ธรรมศาสตรบ์ณัฑิต” ย่อว่า “ธ.บ.” ส่วนชั้นปริญญาโท และ ปริญญา

เอกแยกเป็น  4 สาขา คือ นิติศาสตร ์รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และทางการทูต  ใน พ.ศ.2482  ไดจ้ดั

ใหม้ีสาขาการบญัชีขึ้ น ต่อมา พ.ศ. 2492 ใหแ้บ่งการศึกษาออก 

เป็น 4 คณะ คือ 

                1.คณะนิติศาสตร ์

                2.คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

                3.คณะรฐัศาสตร ์

                4.คณะเศรษฐศาสตร ์

       เฉพาะคณะรฐัศาสตรไ์ดก้ าหนดนโยบายท่ีจะใหนั้กศึกษาในคณะน้ี มีความรูค้วามช านาญในวิชา

รฐัศาสตรท์ัว่ๆ ไปอย่างนานาประเทศ และมุ่งหมายใหส้ามารถไปรบัราชการหรือปฏิบติังานไดทุ้กแห่ง

ไมเ่ฉพาะแต่ราชการในฝ่ายปกครองเท่าน้ัน เพราะการศึกษาวิชาน้ีไดแ้พร่หลายทัว่ไปในทุกประเทศ การ

ปกครองบา้นเมืองไดข้ยายไปหลายสาขา ประชาชนก็สนใจการเมืองมากขึ้ น ในการก าหนดหลกัสูตร

การศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อเร่ิมก่อตั้งขึ้ นน้ัน ศาสตราจารย ์ดิเรก ชยันาม

ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูพิ้จารณาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิอีกหลายท่าน และท่านไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นคณบดี

คณะรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลยัน้ีเป็นคนแรก 

      

 

โดย สมหมาย ฉตัรทอง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/user/schatthong84/profile


 

  พ.ศ.2496 การศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เป ล่ียนแปลงไปอีกรูปหน่ึง  โดยท่ีสภา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ห็นเป็นการสมควรปรบัปรุงวิธีการศึกษาในคณะรฐัศาสตร ์ใหเ้หมาะสมแก่

กาลสมยัและใหเ้จริญยิ่งข้ึน เพ่ือใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาในคณะน้ีไดร้บัความรูต้ามหลกัสูตรของ 

 

มหาวิทยาลัยประการหน่ึง และให้ได้รับการอบรมทางวัฒนธรรม สามัคคี ศีลธรรม บุคลิกภาพ 

เหมาะสมแก่การเป็นขา้ราชการท่ีดี จึงได้ลงมติให้ใชว้ิธีการสอบคัดเลือกเพื่อรับสมัครผูเ้ขา้เป็น

นั กศึ กษ าประเภทประจ า กินนอน  โดยรับ เฉพาะนั กศึ กษ าชาย  จ  าน วน ปีละ 60 คน 

การศึกษาในแบบน้ีไดด้  าเนินอยูจ่นถึงปีการศึกษา 2500 

       พ.ศ.2501 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดป้ระกาศใช ้ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการสมคัรเขา้เป็นนักศึกษา

ชั้นปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์พ.ศ.2501 ขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกการศึกษาประเภทประจ ากินนอน จึง

นับแต่น้ันมานักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ก็มีการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยั 

       พ.ศ.2502 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดป้ระกาศขอ้บงัคับว่าดว้ยการแบ่งแยกแผนกวิชาภายใน

คณะรฐัศาสตร์ พ.ศ.2502 ใหแ้บ่งแยกแผนกวิชาภายในคณะรฐัศาสตร ์ออกเป็น  2 แผนก คือแผนก

รฐัศาสตร ์และแผนการทูต 

       พ.ศ.2507 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีก เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซ่ึ์งไดจ้ัดตั้งคณะศิลปะศาสตร์ขึ้ น  ดังน้ันนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย

จะตอ้งเรียนวิชาศิลปศาสตรเ์ป็นพ้ืนฐานในปีแรกเสียก่อน แลว้จึงแยกไปเรียนวิชาในคณะของตน 

       พ.ศ.2511 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรชั้นปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์พ.ศ.

2511 และใหใ้ชห้ลกัสูตรน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2511 เป็นตน้ไป หลกัสูตรน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 

สาขาวิชาคือ 

              1.สาขาวิชาการปกครอง (แทน แผนกวิชารฐัศาสตร ์เดิม) 

              2.สาขาวิชาการระหวา่งประเทศ (แทน แผนกวิชาการทูต เดิม) 

              3.สาขาวิชาบริหารรฐักิจ 

              4.สาขาวิชารฐัศาสตรศึ์กษา 

       พ.ศ.2514 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาใหม่จากระบบ

เปอรเ์ซ็นต ์มาเป็นระบบหน่วยกิต ดงัที่ใชก้นัอยูใ่นต่างประเทศ การวดัผลการศึกษาจงัเปล่ียนจาก

เปอรเ์ซนตม์าเป็นการใหเ้กรดในระดับต่างๆ  ฉะน้ันการจดทะเบียนเรียนลักษณะวิชาต่างๆ ก็ไม่

บงัคบัใหนั้กศึกษาตอ้งเรียนวิชาท่ีเหมือนกนั หากแต่มีอิสระอยา่งมากในการเลือกเรียน แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งอยู่

ภายใตข้อ้บังคบัการจดทะเบียนเรียนของแต่ละคณะซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ในปีน้ีเองคณะรฐัศาสตรไ์ด้

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ขึ้ น ร อ ง รั บ กั บ ร ะ บ บ ห น่ ว ย กิ ต ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม่ 

แต่ไดป้รบัปรุงสาขาวิชาต่างๆ แลว้แบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ 

            

 



 

                1.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

                2.สาขาวิชาการระหวา่งประเทศ 

                3.สาขาวิชาบริหารรฐักิจ 

                4.สาขาวิชาทฤษฎีและปรชัญาการเมือง 

      การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาใหม่น้ี มีผลท าใหน้โยบายทัว่ไป และวัตถุประสงค์ข องคณะ

รฐัศาสตรเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิมบา้ง โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิตรฐัศาสตรม์ิไดเ้นน้และส่งเสริมใหเ้ป็น 

ขา้ราชการแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นการผลิตผูม้ีความรูท้างรฐัศาสตรอ์ย่างกวา้งๆ เพ่ือใหอ้อกไปประกอบ

อาชีพไดท้ั้งในหน่วยงานหรือเอกชนทัว่ไป 

       ปัจจุบนั ปี 2556 ผมไปเปิดดูหนังสือหลกัสูตรรฐัศาสตรบ์ณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุงใหม ่พ.ศ.2550 

คงเหลือเพียง 3 สาขา คือ 

                1.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

                2.สาขาวิชาบริหารรฐักิจ 

                3.สาขาวิชาการระหวา่งประเทศ 

      วิชาการในแต่ละสาขาปริญญาตรี ไม่มีร่องรอยของวิชาเมื่อ 50 ปีเหลืออยู่เลยโดยเฉพาะสาขา

รัฐศาสตร์สมัยเปิดคณะเมื่อปี พ.ศ.2492-2502 น ามาเปรียบเทียบหลักสูตรปี พ.ศ. 2547 ตาม

หนังสือหลกัสูตรรฐัศาสตรห์ลกัสูตรปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2550ไมอ่าจจะเทียบกบัวิชาใดไดเ้ลย ทัง่น้ีเพราะ

วิวฒันาการของหลกัสูตรท่ีตอ้งปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัภารหนา้ท่ีขององคก์รของรฐัในปัจจุบนั  

สรุปความเห็นขอ้สงัเกตในคณะรฐัศาสตร ์มธ.  และการศึกษาวิชารฐัศาสตรใ์นภาพรวม 

       -พ.ศ. 2492 - 2495 รฐัศาสตร ์รุ่น 1-4 รบันักศึกษาเดินเรียนไม่อยู่ประจ า รบัทั้งนักศึกษา

ชายและหญิง ใน 5 รุ่น มีนักศึกษาหญิง 2 คน เท่าน้ัน นักศึกษาหญิงคนแรกตามบทความเร่ือง  ร าลึก

ความหลงั ของ  ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง (2/ร) อดีตปลดักรุงเทพมหานคร  ในหนังสือคณะรฐัศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี มงคลการพิมพ์ 101 ถนนตานี บางล าพู พระนคร พ.ศ.

2507 (ไม่ระบุหน้า)ระบุว่า “.....เพราะคณะเรามีสุภาพสตรีน้อยมากเต็มที มี คุณศุภางค์ โพวา

ทอง  280/ร นักศึกษารัฐศาสตรห์ญิงคนแรก ซ่ึงรูปร่างหน้าตาก็กระจุ๋มกระจ๋ิมพอจะแข่งกับคณะ

บญัชีเขาไดอ้ยู่หรอกแต่เจา้ตวัไม่สมคัรใจ  (ท่ีจริงโอนยา้ยมาจากคณะพานิชยศาสตรแ์ละการบญัชีรูว้่าสู ้

เขาไม่ได)้ เลยวางตัวเสียอย่างผูช้าย เราจึงไม่อาจน าไปเปรียบเทียบกับคนสวยของคณะอ่ืนได้” งาน

อาชีพของคุณพ่ีคือนักข่าวหนังสือพิมพ์จนวาระสุดทา้ยบั้นปลายชีวิตจากโลกน้ีไปดว้ยวยั 78 ปี ในปี 

2553 นักศึกษารฐัศาสตรห์ญิงคนที่ 2 ก็คือ นางสาวสาลี ลดัานนท์  290/ร เรียนชั้นปริญญาตรี

เป็นบัณฑิตปี 2498 จนจบปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รับราชการในกรมการปกครองแต่ไม่ได้เป็น

นายอ าเภอหญิงเพราะระเบียบยงัไม่ทนัแกไ้ขใหส้ตรีเป็นนายอ าเภอแต่ก็ไดเ้ป็นถึงขา้ราชการชั้นเอก ใน

ยุคก่อนปี 2520 ท่ียงัไม่มีระบบ PC.นักศึกษารฐัศาศตรห์ญิงคนที่ 3 คือนางสาวเพ็ญจนัทร ์สุนทโร

ดม 361/ร  จบเป็นรฐัศาสตรบ์ัณฑิตปี 2500ในช่วงปีพ.ศ.2492-2495 ผูห้ญิงยุคน้ันไม่ค่อยอยาก

เรียนรฐัศาสตร ์คงคิดวา่เป็นวิชาของผูช้าย 

      

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


 

       -พ.ศ.2496-2500 รฐัศาสตร ์รุ่น 5-9 รบันักศึกษาชายอยู่ประจ ากินนอน จ านวน 60 คน มี

นักศึกษาหญิงก็คงยุง่ มีแต่นักศึกษาชายก็ยงัยุง่แบบสนุกอยูเ่หมือนกนั 

       -พ.ศ.2501 รฐัศาสตร ์รุ่น 10 ยกเลิกอยู่ประจ ากินนอนจ านวน 60 คนเท่าเดิมแต่ยกเลิกการ

อยูป่ระจ ากินนอน 

      -พ.ศ. 2502 รฐัศาสตร ์รุ่น 11 รบัสอบคดัเลือกเขา้เรียนจ านวน 120 คน ทั้งนักศึกษาชายและ

หญิง แลว้ใหม้าสมคัรเลือกเรียนในสองแผนกวิชาคือ แผนกรฐัศาสตร ์และแผนกการทูต แลว้ก็รบัทั้ง

นักศึกษาชายและหญิงตลอดมา 

       การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ซ่ึงเดิมมีอยู่สองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวางทั้งมหาวิทยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยัสงฆ ์และ

เอกชน มากกวา่ 50 สถาบนั คน้หาดูรายช่ือมหาวิทยาลยัไดจ้าก google ครบั 

  

                                                     

                             

            นางสาวสาลี ลดัานนท ์ 290/ร                       นางสาวเพ็ญจนัทร ์สุนทโรดม  361/ร  

เกิด 6 ธนัวาคม 2472 (ปี 2556 อายุ 84 ปี)         เกิด 30 สิงหาคม 2471(ปี 2556 อายุ 85 ปี) 

         ส าเร็จจาก   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา                       ส าเร็จจาก   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 

 

หมายเหตุ : หากกล่าวถึงรัฐศาสตรบ์ัณฑิต หญิงคนแรก ก็คือคุณพ่ีสาลี ลดัานนท์ จบเป็น

รฐัศาสตร์บัณฑิต ปี 2498 เป็นรัฐศาสตรม์หาบัณฑิตคนท่ี 2 ต่อจากนางนันทกา สุประภาตนันทน์ 

ธรรมศาสตรบ์ณัฑิต (ธ.บ.) ซ่ึงเป็นรฐัศาสตรม์หาบณัฑิตหญิงคนแรก และคุณพ่ีเพ็ญจนัทร ์สุนทโรดม 

เป็นจบรฐัศาสตรบ์ณัฑิตหญิงคนที่ 2  ปี 2500 ส่วนคุณพ่ี ศุภางค์ โพวาทอง นักศึกษาหญิงคนแรก

ของรฐัศาสตร์ตรวจดูรายช่ือผูจ้บเป็นบัณฑิตแลว้ไม่พบแต่พวกชาวธรรมศาสตร์เราถือว่าไดเ้ขา้มา

ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเดินผ่านใตเ้งาโดม ก็ถือศิษยเ์ก่าธรรมศาสตรด์ว้ยกนัทั้งน้ันทุกคนยงัมีชีวิตอยู่

หรือไมย่งัไมไ่ดต้รวจดูในฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร  

 



 

นกัศึกษาหญิงคนแรกของรฐัศาสตร ์มธ. 

จากหนงัสือพิมพข่์าวสด 

ฉบบัวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 7042 ขา่วสดรายวนั 

วงการสื่อลดธง-อาลยั ศุภางค ์โพวาทอง (คอลมัน์ ขา่วทะลุคน) 

                                         

         ศุภางค์  โพวาทอง ล่วงไปในวัย 78 ปี ผู ้ส่ือข่าว

อาวุโส หรือ "ป้าศุภางค์" ของนักข่าวรุ่นหลังอดีตนายก

สมาคมผูส่ื้อข่าวต่างประเทศประจ าประเทศไทย 2 สมยั 

ทกัษะทางภาษาและการส่ือสาร บวกมนุษยสมัพนัธ ์น าสู่

การมีแหล่งข่าวท่ีดี ผลงานเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนส่ือทั้ง

ไทยและต่างประเทศ เคยเปิดใจ นักข่าวคืออาชีพท่ีน่า

พิสมยัท่ีสุดในโลก เพราะติดตามเร่ืองท่ีอยากรูอ้ยากอ่าน

และน ามาเขียนท่ีตั้ งใจด้วยความจริง  ประเสริฐท่ีให้

อาหารชีวิตแก่ตัวเองและผู้อ่านท่ีหวังดีต่อสังคม เล่าว่า 

"นักข่าวสมัยก่อนจึงถูกจับด้วย  ขอ้หาว่าปักหลักด้วย

อุดมการณ์เรียกรอ้งวนัสนัติ ภาพโลก"  และมอบแนวคิด

ไวใ้หว้งการส่ือไวว้า่    "คนเราไมไ่ดเ้กิดมาเพ่ือถูกสัง่ใหท้ า 

แต่มนุษยเ์กิดมามีสมอง มีอุดมการณ์ ตอ้งใหข้อ้เท็จจริง 

มีเป้าหมายน าสงัคมไปในทางท่ีถูกตอ้ง"      

-เกิด 5 พฤศจิกายน 2475 ศึกษาคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี ธรรมศาสตร ์ก่อนยา้ยเขา้

คณะรฐัศาสตร ์ธรรมศาสตร ์และเป็นนักศึกษาหญิงคนแรกในคณะน้ี      

-เร่ิมงานหนังสือพิมพต์ั้งแต่ยงัเป็นนักศึกษาดว้ยความสนใจการบา้นการเมืองอยา่งยิ่ง     

-เป็นผูส่ื้อขา่วหญิงรุ่นแรกๆ ของเมืองไทย 

-หน่ึงในงานช้ินส าคัญ คือไปท าข่าวการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งแรก พ .ศ.2498 ท่ี

อินโดนีเซีย     

-ต่อมาไปเรียนต่อสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลยัฮิวสต์นั สหรฐัอเมริกา 

-กลับมาท างานส านักข่าวต่างประเทศประจ าประเทศไทยหลายแห่ง รวมถึงวอยซ์ ออฟ 

อเมริกา (VOA) 

-ใน วัย เก ษี ยณ  ยังสน ใจข่ าวสารอยู่ เส ม อ  แ ละพ บป ะนั ก ข่ าว รุ่น ห ลั งกับ เพ่ื อนๆ  

   กระทัง่โรคภยัรุมเรา้ ฝากต านานดอกไมเ้หล็กผูซ่ื้อตรงต่อหนา้ท่ีส่ือสารมวลชน 

 

 

 

ท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/543139 
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