
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์          
คณะรัฐศาสตร์ได้กําหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ /ภารกิจหลัก ในปี 2555-2559 ดังน้ี 
 

- ปรัชญาของคณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเสริมสร้างนิสิตทุกระดับปริญญาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการใน

ลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันให้มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมในรูปของงานวิจัย ตํารา และบริการชุมชน 

 
- วิสัยทัศน์ 

“เป็นเสาหลักของแผ่นดินทางรัฐศาสตร์ ผลิตบุคลากรช้ันนําเพ่ือบ้านเมือง และนานาชาติ เป็นองค์การแห่ง
ความก้าวหน้า ความสุข และความรับผิดชอบต่อสังคม” 

 
- พันธกิจ 

คณะรัฐศาสตร์ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 3 พ.ศ. 2491 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยได้มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน บุกเบิกความเป็นสมัยใหม่ทาง
วิชาการไม่เฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ ด้วย มีวิชาด้านน้ีเปิดสอนอยู่หลายสาขา คือ การปกครอง การทูต      
รัฐประศาสนศาสตร์ การคลังและเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และประชากรศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์เป็นสถาบันทางวิชาการข้ันสูงทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน ส่งเสริมประชาธิปไตยและจริยธรรมทางการเมือง ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน
ทางด้านรัฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ อันนํามาซึ่งการสร้างคุณค่าแห่งสังคมทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ มีพันธกิจที่สําคัญดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีความรู้และทกัษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม  
สามารถครองตนได้อย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นําสังคม     

2) บุกเบิกองค์ความรู้ใหมแ่ละบรูณาการองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์เพ่ือประโยชน์ของสังคมไทย  
3) ถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์แก่สาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนใน

ประชาคมโลก         
4) ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 
แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ประจําปี 2555-2559 
  คณะรัฐศาสตรม์ีแผนยทุธศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

คณะรัฐศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
คณะรัฐศาสตร ์
จุฬาฯ เป็น
สติปัญญาทาง
รัฐศาสตร์ให้กับ
บ้านเมืองและ
นานาชาติ 

เสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ง
ของคณะรัฐศาสตร์
ในการสร้างชุมชน
วิชาการ โดยเฉพาะ
ด้านงานวิจัยและ
บริการทางวิชาการ
ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง

1. เป็นแหล่งสร้างสรรค์ 
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ 
งานวิจัย และบริการวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์สู่ชุมชน สังคมใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2.  มีรายได้จากทรัพยากรทาง
ปัญญาสูงขึ้น 
 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสติผลิต 
และเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
2. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
กับเครือข่ายและชุมชน 
3. พัฒนาศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและหารายได้จาก
ทรัพยากรทางปัญญา 
4. ส่งเสริมห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์



ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

คณะรัฐศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

ให้เป็นศูนย์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่
ทันสมัยและเพ่ิมช่องทางให้ผู้ใช้ 
บริการสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
คณะรัฐศาสตร ์
จุฬาฯ ทําหน้าที่
ผลิตบุคลากรช้ันนํา 
ที่มีความรู้ความ 
สามารถ คุณธรรม
และจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม 
มีความผูกพันและ
ภาคภูมิใจใน
สถาบัน  
 

พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิต
บัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของชาติ
และนานาชาติ 

1. บัณฑิตรัฐศาสตร์มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีความรู้
ความสามารถ คุณธรรม สํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม มคีวาม
ผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบัน 
2. มีศิษย์เก่าทีป่ระสบ
ความสําเร็จและสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบัน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรยีน
การสอนสู่ระดับนานาชาติ 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 
3. พัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 
4. พัฒนาคณาจารย์เพ่ือความเป็น
เลิศในการผลิตบัณฑิต 
5. ส่งเสริมการนําเสนอข้อมูลทาง
วิชาการเชิงประจักษ์เป็นทางเลือก
แก่สังคม 
6. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับนานา 
ชาติในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
คณะรัฐศาสตร ์
จุฬาฯ มีการ
บริหารจัดการที่
คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพเป็นที่
ทํางานที่มีความสุข 
ความก้าวหน้า และ
มีสัมพันธ์ภาพอันดี
ต่อกัน 
 

ปรับปรุงการบริหาร
ให้คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพสูง 
เป็นองค์การที่มี
ความสุขและเป็น
ตัวอย่างด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

1.  มีบรรยากาศการทํางานที่
สร้างสรรค์ คลอ่งตัว อบอุ่น 
และมีประสทิธิภาพ 
2. เป็นที่ยอมรับในฐานะ
องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 
 

1. พัฒนาระบบงานและเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน 
2. ส่งเสริมภูมทิัศน์ที่สวยงาม 
ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาเป็นองค์การที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4. ปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาทุนมนุษย์ 
5. ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ
และระบบงานประชาสัมพันธ์ให้
รัดกุม รวดเร็ว และทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนหลักสตูร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในเนื้อหาทางรัฐศาสตร์อย่างเข้มข้น และเน้นให้มีประสบการณ์ที่

สอดคล้องกับโลกการปฏิบัติงานจริง ดังน้ันหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตได้ศึกษาแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาในลักษณะที่
เป็นสหสาขาวิชา ทั้งทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือก
เรียนในวิชาที่สนใจ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทํางานและกิจกรรม รวมถึงฝึกให้นิสิต
นําเอาความรู้จากต่างสาขามาใช้ในการอธิบายความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองยุคใหม่ 

 
 นอกจากน้ี คณะรัฐศาสตร์ยังได้จัดระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การสรุป การวิจารณ์ และการอภิปรายร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างองค์
ความรู้ทางวิชาการที่น่าเช่ือถือ ซึ่งทักษะเหล่าน้ีล้วนเป็นทักษะสําคัญที่หล่อหลอมให้บัณฑิตรัฐศาสตร์เป็นบุคลากร
คุณภาพในสังคมผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทํางานด้วยจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคมจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียนการสอน 9 หลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
                 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ 

 สาขาวิชาการปกครอง 
 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) 
2) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง  
      (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 ภาคในเวลาราชการ (แผน ก) 
 ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข) 

4) หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต 
5) หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 ภาคในเวลาราชการ (แผน ก) 
 ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข) 

7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

                    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 



จํานวนนิสิต         
 ปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์มีนิสิตทุกระดับการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 1,584 คน แบ่งเป็น 
 

ภาควิชา 
เลขประจําตัวนิสิต รวมทั้งหมด 

(คน) 51 52 53 54 55 56 57 58 

ระดับปริญญาตรี 1 1 2 10 241 242 238 272 1,007 

ระดับมหาบัณฑิต - - - - 32 133 213 146 524 

ระดับดุษฎีบัณฑิต - - - 4 11 12 7 19 53 

รวม 1 1 2 14 284 387 458 437 1,584 
ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2558 

 
จํานวนอาจารย์และบคุลากร 

คณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากร จํานวน 141 คน แบ่งเป็น 
 

- บุคลากรสายวิชาการ(คณาจารย์) จํานวนทั้งสิ้น 60 คน (ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ) 
 

ตําแหน่ง/ 
ระดับการศึกษา 

จํานวน(คน) รวมทั้งหมด  
(คน) ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ศาสตราจารย์ - - 5 5 
รองศาสตราจารย์ - 3 18 21 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 5 16 22 
อาจารย์ - 4 8 12 

รวมทั้งสิน้ 1 12 47 60 
   
- บุคลากรสายปฏิบัติการ   จํานวนทั้งสิ้น 81 คน 

 
 
 
 

ประเภท จํานวน (คน) 
1. ข้าราชการ 2 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 19 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 35 
4. ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน 15 
5. ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (เงินทุนคณะ) 3 
6. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ 2 
7. ลูกจ้างช่ัวคราว 4 
8. ลูกจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ 1 

รวมบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งสิน้ 81 



งบประมาณและอาคารสถานท่ี  
- งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

ผลต่าง 
2557 2558 

เงินอุดหนุนฯรับจัดสรรจากรฐับาล(ตาม พรบ.) 77,054,100.00 28,983,000.00 (48,071,100.00) 

งบประมาณเงินรายได้ 108,840,600.00 134,523,500.00 25,682,900.00 
 

-  อาคารและสถานที่ 
ความโดดเด่นในเชิงกายภาพสิ่งหน่ึงที่เป็นความภาคภูมิใจย่ิงของชาวรัฐศาสตร์ คือ อาคารเรียนเก่าแก่ อันได้แก่ 

อาคารสําราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก 1) อาคารวรภักด์ิพิบูลย์ (ตึก 2) และ อาคารหลังใหม่ อาคารเกษมอุทยานิน (60ปี)     
ที่งบประมาณบางส่วนได้มาจากการร่วมระดมทุนจากศิษย์เก่าชาวสิงห์ดําและผู้ปกครอง  

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงที่มาของ “ช่ือ” อาคารต่างๆ ซึ่งล้วนมาจากบุคคลผู้เป็นปูชนียบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์ เช่ือว่าประชาคมรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันอาจยังไม่รู้จักท่านผู้มีอุปการคุณต่อคณะรัฐศาสตร์เหล่าน้ี ในส่วนน้ีจึง
เป็นการเผยแพร่ประวัติและเกียรติคุณของท่านผู้เป็นนามเจ้าของอาคารรัฐศาสตร์โดยสังเขป ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาคารสําราญราษฎร์บริรักษ์  เป็นอาคารที่ต้ังของภาควิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนานโยบาย
และการจัดการและห้องเรียนนิสิต 

 
 
 



 
 

อาคารวรภักด์ิพิบูลย์ เป็นอาคารที่ต้ังของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ
ปกครอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)และห้องเรียนนิสิต 

 
 
 

 
อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)  ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง คือ อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์               

เป็นอาคารสูง 13 ช้ัน ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 21,591 ตารางเมตร และอาคารเอนกประสงค์-จอดรถ            
เป็นอาคารสูง 10 ช้ัน ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 17,627 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง 2 อาคาร ประมาณ 
39,218 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของสํานักคณบดี สํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ งานบริการการศึกษา ฝายวิจัย
และบริการวิชาการ งานคลังและพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดรูฟุส ดี. สมิธ และชํานาญ ยุวบูรณ์ ภาควิชาสังคม
และมานุษยวิทยา ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ ห้องเรียนและห้องประชุม
เกษม สุวรรณกุล 
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