ประวัตค
ิ ณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ .

โดย สมหมาย ฉัตรทอง

ประวัตคิ ณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ฉบับเจาะลึ ก ช่วง 2476-2550)
(อนุสรณ์ รัฐศาสตร์ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2521 น.1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ตั้งขึ้ นโดย พระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง พุทธศักราช 2476 ตามพระราชบัญญัตินี้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมี 2 ชั้น คือ ปริญญา
ตรี ผูท้ ี่ได้ปริญญานี้ เรียกว่า “ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต” ย่อว่า “ธ.บ.” ส่วนชั้นปริญญาโท และ ปริญญา
เอกแยกเป็ น 4 สาขา คือ นิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และทางการทูต ใน พ.ศ.2482 ได้จดั
ให้มีสาขาการบัญชีขนึ้ ต่อมา พ.ศ. 2492 ให้แบ่งการศึกษาออก
เป็ น 4 คณะ คือ
1.คณะนิ ติศาสตร์
2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3.คณะรัฐศาสตร์
4.คณะเศรษฐศาสตร์
เฉพาะคณะรัฐศาสตร์ได้กาหนดนโยบายที่จะให้นักศึกษาในคณะนี้ มีความรูค้ วามชานาญในวิชา
รัฐศาสตร์ทวั ่ ๆ ไปอย่างนานาประเทศ และมุ่งหมายให้สามารถไปรับราชการหรือปฏิบตั ิงานได้ทุกแห่ง
ไม่เฉพาะแต่ราชการในฝ่ ายปกครองเท่านั้น เพราะการศึกษาวิชานี้ ได้แพร่หลายทัว่ ไปในทุกประเทศ การ
ปกครองบ้านเมืองได้ขยายไปหลายสาขา ประชาชนก็สนใจการเมืองมากขึ้ น ในการกาหนดหลักสูตร
การศึ กษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิท ยาธรรมศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งขึ้ นนั้ น ศาสตราจารย์ ดิ เรก ชัยนาม
ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูพ้ ิจารณาร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒิอีกหลายท่าน และท่านได้รบั แต่งตั้งให้เป็ นคณบดี
คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ เป็ นคนแรก

พ.ศ.2496 การศึ ก ษาคณ ะรั ฐ ศาสตร์ ได้เ ปลี่ ย นแปลงไปอี ก รู ป หนึ่ ง โดยที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุงวิธีการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ให้เหมาะสมแก่
กาลสมัยและให้เจริญยิ่งขึ้ น เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาในคณะนี้ ได้รบั ความรูต้ ามหลักสูตรของ
มหาวิ ท ยาลัย ประการหนึ่ ง และให้ไ ด้รับ การอบรมทางวัฒ นธรรม สามัค คี ศี ล ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพ
เหมาะสมแก่ ก ารเป็ นข้าราชการที่ ดี จึ งได้ลงมติ ให้ใช้วิธีก ารสอบคัด เลือ กเพื่ อ รับ สมั ค รผู เ้ ข้าเป็ น
นั ก ศึ กษ าป ระเภ ท ป ระจ ากิ น น อน โด ยรั บ เฉพ าะนั กศึ กษ าช าย จ าน วน ปี ล ะ 60 ค น
การศึกษาในแบบนี้ ได้ดาเนินอยูจ่ นถึงปี การศึกษา 2500
พ.ศ.2501 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศใช้ ข้อบังคับว่าด้วยการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ชั้นปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2501 ข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกการศึกษาประเภทประจากินนอน จึง
นั บ แต่ น้ั น มานั ก ศึ ก ษาในคณะรัฐ ศาสตร์ ก็ มี ก ารศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกับ นั ก ศึ ก ษาในคณะต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2502 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งแยกแผนกวิชาภายใน
คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2502 ให้แบ่งแยกแผนกวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์ ออกเป็ น 2 แผนก คือแผนก
รัฐศาสตร์ และแผนการทูต
พ.ศ.2507 ได้มี ก ารปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รอี ก เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ นการศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้จัดตั้งคณะศิ ลปะศาสตร์ขึ้น ดังนั้ นนั กศึ ก ษาทุ กคณะในมหาวิทยาลัย
จะต้องเรียนวิชาศิลปศาสตร์เป็ นพื้ นฐานในปี แรกเสียก่อน แล้วจึงแยกไปเรียนวิชาในคณะของตน
พ.ศ.2511 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศใช้หลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.
2511 และให้ใช้หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2511 เป็ นต้นไป หลักสูตรนี้ แบ่งการศึ กษาออกเป็ น 4
สาขาวิชาคือ
1.สาขาวิชาการปกครอง (แทน แผนกวิชารัฐศาสตร์ เดิม)
2.สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (แทน แผนกวิชาการทูต เดิม)
3.สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4.สาขาวิชารัฐศาสตร์ศึกษา
พ.ศ.2514 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่ จากระบบ
เปอร์เซ็นต์ มาเป็ นระบบหน่วยกิต ดังที่ใช้กนั อยูใ่ นต่างประเทศ การวัดผลการศึกษาจังเปลี่ยนจาก
เปอร์เซนต์ม าเป็ นการให้เกรดในระดับต่างๆ ฉะนั้ นการจดทะเบี ยนเรียนลักษณะวิชาต่ างๆ ก็ไม่
บังคับให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาที่เหมือนกัน หากแต่มีอิสระอย่างมากในการเลือกเรียน แต่ท้งั นี้ ก็ตอ้ งอยู่
ภายใต้ขอ้ บังคับการจดทะเบียนเรียนของแต่ละคณะซึ่งแตกต่างกันออกไป ในปี นี้ เองคณะรัฐศาสตร์ได้
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 ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม่
แต่ได้ปรับปรุงสาขาวิชาต่างๆ แล้วแบ่งออกเป็ น 4 สาขา คือ

1.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
2.สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
3.สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4.สาขาวิชาทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
การเปลี่ ย นแปลงระบบการศึ ก ษาใหม่ นี้ มี ผ ลท าให้น โยบายทัว่ ไป และวัต ถุ ป ระสงค์ข องคณะ
รัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์มิได้เน้นและส่งเสริมให้เป็ น
ข้าราชการแต่ฝ่ายเดี ยว แต่เป็ นการผลิตผูม้ ีความรูท้ างรัฐศาสตร์อย่างกว้างๆ เพื่อให้ออกไปประกอบ
อาชีพได้ท้งั ในหน่ วยงานหรือเอกชนทัว่ ไป
ปั จจุบนั ปี 2556 ผมไปเปิ ดดูหนังสือหลักสูตรรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2550
คงเหลือเพียง 3 สาขา คือ
1.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
2.สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
3.สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
วิชาการในแต่ ละสาขาปริ ญ ญาตรี ไม่มี ร่องรอยของวิช าเมื่ อ 50 ปี เหลื ออยู่เลยโดยเฉพาะสาขา
รัฐ ศาสตร์ส มัย เปิ ดคณะเมื่ อ ปี พ.ศ.2492-2502 น ามาเปรี ย บเที ย บหลัก สู ต รปี พ.ศ. 2547 ตาม
หนังสือหลักสูตรรัฐศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2550ไม่อาจจะเทียบกับวิชาใดได้เลย ทัง่ นี้ เพราะ
วิวฒ
ั นาการของหลักสูตรที่ตอ้ งปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารหน้าที่ขององค์กรของรัฐในปั จจุบนั
สรุปความเห็นข้อสังเกตในคณะรัฐศาสตร์ มธ. และการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในภาพรวม
-พ.ศ. 2492 - 2495 รัฐศาสตร์ รุ่น 1-4 รับนักศึกษาเดินเรียนไม่อยู่ประจา รับทั้งนักศึกษา
ชายและหญิง ใน 5 รุ่น มีนักศึกษาหญิง 2 คน เท่านั้น นักศึกษาหญิงคนแรกตามบทความเรื่อง ราลึก
ความหลัง ของ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง (2/ร) อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ในหนังสือคณะรัฐศาสตร์
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี มงคลการพิ มพ์ 101 ถนนตานี บางลาพู พระนคร พ.ศ.
2507 (ไม่ ระบุ ห น้ า )ระบุ ว่า “.....เพราะคณะเรามี สุ ภ าพสตรี น้ อ ยมากเต็ ม ที มี คุ ณ ศุ ภ างค์ โพวา
ทอง 280/ร นักศึกษารัฐศาสตร์หญิ งคนแรก ซึ่ งรูปร่างหน้าตาก็กระจุ๋มกระจิ๋มพอจะแข่งกับคณะ
บัญชีเขาได้อยู่หรอกแต่เจ้าตัวไม่สมัครใจ (ที่จริงโอนย้ายมาจากคณะพานิ ชยศาสตร์และการบัญชีรูว้ ่าสู ้
เขาไม่ได้) เลยวางตัวเสียอย่างผูช้ าย เราจึงไม่อาจนาไปเปรียบเที ยบกับคนสวยของคณะอื่นได้” งาน
อาชีพ ของคุ ณ พี่ คือนั ก ข่าวหนั งสื อพิ มพ์จ นวาระสุ ดท้ายบั้นปลายชีวิตจากโลกนี้ ไปด้วยวัย 78 ปี ในปี
2553 นักศึกษารัฐศาสตร์หญิ งคนที่ 2 ก็คือ นางสาวสาลี ลัดานนท์ 290/ร เรียนชั้นปริญญาตรี
เป็ นบัณ ฑิ ต ปี 2498 จนจบปริ ญ ญาโททางรัฐ ศาสตร์ รับ ราชการในกรมการปกครองแต่ ไม่ ได้เป็ น
นายอาเภอหญิงเพราะระเบียบยังไม่ทนั แก้ไขให้สตรีเป็ นนายอาเภอแต่ก็ได้เป็ นถึงข้าราชการชั้นเอก ใน
ยุคก่อนปี 2520 ที่ยงั ไม่มีระบบ PC.นักศึกษารัฐศาศตร์หญิงคนที่ 3 คือนางสาวเพ็ญจันทร์ สุนทโร
ดม 361/ร จบเป็ นรัฐศาสตร์บัณฑิตปี 2500ในช่วงปี พ.ศ.2492-2495 ผูห้ ญิ งยุคนั้ นไม่ค่อยอยาก
เรียนรัฐศาสตร์ คงคิดว่าเป็ นวิชาของผูช้ าย

-พ.ศ.2496-2500 รัฐศาสตร์ รุ่น 5-9 รับนักศึกษาชายอยู่ประจากินนอน จานวน 60 คน มี
นักศึกษาหญิงก็คงยุง่ มีแต่นักศึกษาชายก็ยงั ยุง่ แบบสนุ กอยูเ่ หมือนกัน
-พ.ศ.2501 รัฐศาสตร์ รุ่น 10 ยกเลิกอยู่ประจากินนอนจานวน 60 คนเท่าเดิมแต่ยกเลิกการ
อยูป่ ระจากินนอน
-พ.ศ. 2502 รัฐศาสตร์ รุ่น 11 รับสอบคัดเลือกเข้าเรียนจานวน 120 คน ทั้งนักศึกษาชายและ
หญิ ง แล้วให้มาสมัครเลือกเรียนในสองแผนกวิชาคือ แผนกรัฐศาสตร์ และแผนกการทูต แล้วก็รบั ทั้ง
นักศึกษาชายและหญิงตลอดมา
การศึ ก ษาวิ ช ารัฐ ศาสตร์ซึ่ ง เดิ ม มี อ ยู่ ส องมหาวิ ท ยาลัย คื อ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และ
เอกชน มากกว่า 50 สถาบัน ค้นหาดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้จาก google ครับ

นางสาวสาลี ลัดานนท์ 290/ร
เกิด 6 ธันวาคม 2472 (ปี 2556 อายุ 84 ปี )
สาเร็จจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

นางสาวเพ็ญจันทร์ สุนทโรดม 361/ร
เกิด 30 สิงหาคม 2471(ปี 2556 อายุ 85 ปี )
สาเร็จจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

หมายเหตุ : หากกล่าวถึงรัฐศาสตร์บัณฑิต หญิงคนแรก ก็คือคุณพี่สาลี ลัดานนท์ จบเป็ น
รัฐ ศาสตร์บัณ ฑิ ต ปี 2498 เป็ นรัฐศาสตร์มหาบัณ ฑิ ตคนที่ 2 ต่ อจากนางนั นทกา สุ ประภาตนั นทน์
ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (ธ.บ.) ซึ่งเป็ นรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตหญิงคนแรก และคุณพี่เพ็ญจันทร์ สุนทโรดม
เป็ นจบรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิตหญิงคนที่ 2 ปี 2500 ส่วนคุณพี่ ศุภางค์ โพวาทอง นักศึกษาหญิ งคนแรก
ของรัฐศาสตร์ตรวจดูรายชื่ อผูจ้ บเป็ นบัณ ฑิ ตแล้วไม่ พบแต่ พวกชาวธรรมศาสตร์เราถื อว่าได้เข้ามา
ลงทะเบียนเป็ นนักศึกษาเดินผ่านใต้เงาโดม ก็ถือศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ดว้ ยกันทั้งนั้นทุกคนยังมีชีวิตอยู่
หรือไม่ยงั ไม่ได้ตรวจดูในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

นักศึกษาหญิงคนแรกของรัฐศาสตร์ มธ.
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2553 ปี ที่ 19 ฉบับที่ 7042 ข่าวสดรายวัน
วงการสื่อลดธง-อาลัย ศุภางค์ โพวาทอง (คอลัมน์ ข่าวทะลุคน)
ศุ ภ างค์ โพวาทอง ล่วงไปในวัย 78 ปี ผู ้สื่อข่าว
อาวุโส หรือ "ป้ าศุ ภ างค์" ของนั กข่าวรุ่นหลังอดี ตนายก
สมาคมผูส้ ื่อข่าวต่างประเทศประจาประเทศไทย 2 สมัย
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร บวกมนุ ษยสัมพันธ์ นาสู่
การมีแหล่งข่าวที่ ดี ผลงานเป็ นที่ ยอมรับของเพื่อนสื่อทั้ง
ไทยและต่ างประเทศ เคยเปิ ดใจ นั ก ข่าวคื อ อาชี พ ที่ น่ า
พิสมัยที่สุดในโลก เพราะติดตามเรื่องที่อยากรูอ้ ยากอ่าน
และน ามาเขี ย นที่ ต้ั ง ใจด้ว ยความจริ ง ประเสริ ฐ ที่ ใ ห้
อาหารชี วิต แก่ ตัวเองและผู ้อ่านที่ ห วังดี ต่ อสังคม เล่ าว่า
"นั ก ข่ า วสมัย ก่ อ นจึ ง ถู ก จับ ด้ว ย ข้อ หาว่ า ปั กหลัก ด้ว ย
อุดมการณ์เรียกร้องวันสันติ ภาพโลก" และมอบแนวคิด
ไว้ให้วงการสื่อไว้วา่ "คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกสัง่ ให้ทา
แต่มนุ ษย์เกิดมามีสมอง มีอุดมการณ์ ต้องให้ขอ้ เท็ จจริง
มีเป้ าหมายนาสังคมไปในทางที่ถูกต้อง"
-เกิด 5 พฤศจิกายน 2475 ศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ก่อนย้ายเข้า
คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และเป็ นนักศึกษาหญิงคนแรกในคณะนี้
-เริ่มงานหนังสือพิมพ์ต้งั แต่ยงั เป็ นนักศึกษาด้วยความสนใจการบ้านการเมืองอย่างยิ่ง
-เป็ นผูส้ ื่อข่าวหญิงรุ่นแรกๆ ของเมืองไทย
-หนึ่ งในงานชิ้ นส าคั ญ คื อ ไปท าข่ า วการประชุ ม เอเชี ย แปซิ ฟิ กครั้ ง แรก พ.ศ.2498 ที่
อินโดนี เซีย
-ต่อมาไปเรียนต่อสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยฮิวส์ตนั สหรัฐอเมริกา
-กลับ มาท างานส านั ก ข่า วต่ า งประเทศประจ าประเทศไทยหลายแห่ ง รวมถึ งวอยซ์ ออฟ
อเมริกา (VOA)
-ใน วั ย เก ษี ย ณ ยั ง ส น ใจข่ า วส ารอ ยู่ เ ส ม อ แ ล ะพ บ ป ะนั ก ข่ า วรุ่ น ห ลั ง กั บ เพื่ อ น ๆ
กระทัง่ โรคภัยรุมเร้า ฝากตานานดอกไม้เหล็กผูซ้ ื่อตรงต่อหน้าที่สื่อสารมวลชน
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