
           หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
          Master of Political Science 

          ระดับบัณฑิตศึกษา  
                          MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 

...................................................................................................................................................... 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

Master of Political Science 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่   

      โทร. 043-754317   

      โทร. 043-754333 – 40  ต่อ  3713, 3714 

      http://www.copag.msu.ac.th 

      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copag.msu.ac.th/


3 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  (ชื่อเติม)  :  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     (ชื่อย่อ)  :  ร.ม.  

 ภาษอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :  Master of Political Science 

 ภาษอังกฤษ (ชื่อย่อ)  : M.Pol.Sc. 

 

โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
หลักสูตรที่เสนอ 

(หน่วยกิต) 
แผน  ก  แบบ  ก 2 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
หมวดวิชาแกน          ไม่น้อยกว่า 9 
หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 

       กลุ่มวิชาบังคับ 
       กลุ่มวิชาเลือก 

15 
6 
9 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย  
วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 

 
12 

         รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 36 
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รายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                      จ านวน  2  หน่วยกิต 
1306 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                       2(2-0-4)* 

  Introduction to Political Science 
หมายเหตุ * นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ต้องเรียนวิชานี้และไม่นับหน่วย
กิต มีผลการประเมินที่ได้จะเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  
 
หมวดวิชาแกน                        จ านวน  9 หน่วยกิต 
1306201  การเมืองการปกครองและระบบบริหารราชการไทย          3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government and Thai Administration 
1306 202  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 

  Research Methodology in Political Science    
1306 203 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Quantitative and Quantitative and Analysis for Political Science 
1306 204 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                   3(0-2-3)** 

  Thesis Seminar 1  
1306 205 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2                   3(0-2-3)** 

  Thesis Seminar 2  
หมายเหตุ ** รายวิชาที่นิสิตต้องลงเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และมีผลการประเมินที่ได้จะเป็น S (Satisfactory) 
หรือ U (Unsatisfactory) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ                        จ านวน  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง     
1306 301  ทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีการเมืองทวนกระแส        3(3-0-6) 

     Critical and Radical Political Theories 
1306 302  การเมืองเปรียบเทียบ                 3(3-0-6) 

     Comparative Politics   
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กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ            จ านวน  6 หน่วยกิต 
1309 303  ทฤษฎีทางบริหารรัฐกิจ                 3(3-0-6) 

     Public Administration Theories 
1309 304  การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะขั้นสูง            3(3-0-6) 

  Advanced Public Policy Analysis  
 

กลุ่มวิชาเลือก                                   เลือกไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ                            จ านวน  15 หน่วยกิต 
1306 401  ระบอบการเมืองและการเปลี่ยนผ่าน                 3(3-0-6) 
    Political Regimes and Transitions     
1306 402 สถาบันการเมืองเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
    Comparative Political Institutions 
1306 403 ประชาสังคมและขบวนการทางสังคมผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
    Civil Society and Social Movements in Comparative Perspective 
1306 404 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Comparative Local Government  
1306 405 กรณีศึกษาทางด้านการเมืองเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 

    Case Studies in Comparative Politics   
 
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ                       จ านวน  15 หน่วยกิต  
1306 406 นโยบายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีสาน และความยั่งยืน  3(3-0-6) 

  Environmental and Natural Resources Policies, E-san, and Sustainability  
1306 407 นโยบายด้านการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคม  3(3-0-6) 

  Education and Health Policies, Welfare and Social Security    
1306 408 การจัดการปกครองดิจิทัลและการออกแบบนโยบาย      3(3-0-6)  

      Digital Governance and Policy Design  
1306 409 นโยบายเมืองและภูมิภาค                3(3-0-6) 
    Urban and Regional Policy  
1306 410 กรณีศึกษานโยบายสาธารณะในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้     3(3-0-6) 

  Case Studies of Public Policies in the Global South 
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กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ                           จ านวน  15 หน่วยกิต    
1306 411  การบริหารการคลังสาธารณะส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 

     Public Finance for Executive   
1306 412 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ               3(3-0-6) 

     Organization Theory and Management 
1306 413 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                3(3-0-6) 

     Human Resource Management  
1306 414 การจัดการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่นในอีสาน      3(3-0-6) 

  Local Governance and Innovation in E-san 
1306 415 เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส าหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

      Economic and Financial Management for Executives  
 
กลุ่มวิชาประเด็นร่วมสมัยระดับโลก                       จ านวน  12 หน่วยกิต    
1306 416  สัมมนานโยบายและการจัดการด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย      3(3-0-6) 

  Seminar on Public Health Policy and Management in Asia  
1306 417 สัมมนาการเมืองเรื่องเพศและนโยบายสาธารณะกลุ่มประเทศซีกโลกใต้             3(3-0-6) 
    Seminar on Gender Politics and Public Policy in the Global South 
1306 418 สัมมนาความร่วมมือและความขัดแย้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   3(3-0-6) 

  Seminar on Cooperation and Conflict in the Greater Mekong Subregion  
1306 419 สัมมนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               3(3-0-6)  
    Seminar on Human Rights Issues in E-san and the Greater Mekong Subregion 
 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย                           จ านวน  12 หน่วยกิต 
1306 501  วิทยานิพนธ์                      12 หน่วยกิต 
    Thesis  
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แผนการศึกษา  
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 

 
ปีท่ี 1  ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
ปรับ

พ้ืนฐาน 
1306 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Political Science 
2(2-0-4)* 

แกน 1306 201 การเมืองการปกครองและระบบบริหารราชการไทย   
Thai Politics and Government and Thai 
Administration 

3(3-0-6) 

บังคับ 1306 301 ทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีการเมืองทวนกระแส 
Critical and Radical  Political Theories 

3(3-0-6) 

บังคับ 1306 302 การเมืองเปรียบเทียบ      
Comparative Politics  

3(3-0-6) 

รวม 9 
 

กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
ปีท่ี 1  ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
ปรับ

พ้ืนฐาน 
1306 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Political Science 
2(2-0-4)* 

แกน 1306 201 การเมืองการปกครองและระบบบริหารราชการไทย   
Thai Politics and Government and Thai 
Administration 

3(3-0-6) 

บังคับ 1309 303 ทฤษฎีทางบริหารรัฐกิจ 
Public Administration Theories 

3(3-0-6) 

บังคับ 1309 304 การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะขั้นสูง     
Advanced Public Policy Analysis  

3(3-0-6) 

รวม 9 
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ปีท่ี 1  ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
แกน 1306 202 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์     

Research Methodology in Political Science 
3(3-0-6) 

แกน 1306 203 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพส าหรับรัฐศาสตร์      
Quantitative and Quantitative and Analysis for 
Political Science 

3(3-0-6) 

เลือก 1306 xxx วิชาเลือก 3 3-0-6) 
แกน 1306 204 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 

Thesis Seminar 1 
3(0-2-3)** 

รวม 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาพิเศษ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

เลือก 1306 xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
เลือก 1306 xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
แกน 1306 205 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 

Thesis Seminar 2 
3(0-2-3)** 

รวม 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

ประสบการณ์วิจัย 1306 501 วิทยานิพนธ์   
Thesis 

3 

รวม 3 
 

ปีท่ี 2  ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

ประสบการณ์วิจัย 1306 501 วิทยานิพนธ์   
Thesis 

9 

รวม 9 
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หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                         
1306 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                      2(2-0-4)* 

  Introduction to Political Science 
    ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีและวิธีการ
การศึกษารัฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ คือ ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ และการระหว่างประเทศ  
    Meaning, history, and scope of political studies; concepts, theories, and methods 
of different fields of political science: political philosophy and theory, comparative politics 
and government, public administration and public affairs, and international affairs 
    หมายเหตุ * นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ต้องเรียนวิชานี้และ
ไม่นับหน่วยกิต มีผลการประเมินที่ได้จะเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  
 
หมวดวิชาแกน 
1306 201  การเมืองการปกครองและระบบบริหารราชการไทย         3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government and Thai Administration 
    วิเคราะห์สภาพทางการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
องค์กรภาครัฐรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะส าคัญ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ การควบคุม ตรวจสอบ ข้อจ ากัด และการ
พัฒนาระบบบริหารราชการไทย 
    Analysis of Thai politics and government from the change of political regime in 
1932 to the present so as to examine the factors which influence it; administrative 
arrangement, different types of public organizations; chracteristics, authorities, controls, 
audits, limitations and development of Thai administration system 
 
1306 202  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์            3(3-0-6) 

  Research Methodology in Political Science    
    ความหมายและหลักการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ประเภทของการวิจัย                     
การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ การเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวางแผนด าเนินการวิจัย                
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนองานวิจัยขั้นสุดท้าย 
    Meanings and principles of political science research methodologies, types of  
research, quantitative research and qualitative research, selection of appropriate research 
method, raising a problem, conceptualization, hypothesizing, collecting data, planning for 
research design, analyzing data presentation of the final research findings. 
 
1306 203 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

  Quantitative and Quantitative and Analysis for Political Science  
    ค าจัดความและประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การจัดระเบียบข้อมูลเชิงคุณภาพ การให้รหัสข้อมูล ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจารณ์การใช้สถิติในการวิจัย 
    Meaning and types of statistical quantitative and quantitative and researches; 
data analysis by the uses of statistical packages; organizing of quantitative data; code writing 
of quantitative data; use of computer to analyze quantitative data; criticism of statistics used  
in research studies 
 
1306 204 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                  3(0-2-3)** 

  Thesis Seminar 1  
    การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการและการทบทวนวรรณกรรมส าหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  Skill development in academic writing; design of conceptual framework for thesis 
proposal  

  หมายเหตุ ** รายวิชาที่นิสิตต้องลงเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และมีผลการประเมินที่ได้จะเป็น    
S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 

 
1306 205 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2                  3(0-2-3)** 

  Thesis Seminar 2  
    การพัฒนาวิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัยในโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    Development of research methods and data gathering instruments for thesis 
proposal    
    หมายเหตุ ** รายวิชาที่นิสิตต้องลงเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และมีผลการประเมินที่ได้จะเป็น S 
(Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ                         
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง     
1306 301  ทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีการเมืองทวนกระแส      3(3-0-6) 

      Critical and Radical Political Theories 
       ทฤษฎีการเมืองของส านักคิดต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎีแนววิพากษ์และทวนกระแส การประยุกต์ใช้

ทฤษฎีดังกล่าวในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของทฤษฎีเหล่านั้น              
ต่อการเมือง 

       Political theories of various schools of thought including critical and radical 
theories; application of theories to analyze political and social phenomena; influences of  
those theories on politics 

 
1306 302  การเมืองเปรียบเทียบ                 3(3-0-6) 

     Comparative Politics  
    รากฐานทางทฤษฎีและระเบียบวิธีของการเมืองเปรียบเทียบ รวมไปถึงข้อถกเถียงที่มีความส าคัญ
เกี่ยวกับรากฐานทางทฤษฎีและระเบียบวิธีดังกล่าว 
       Theoretical and methodological underpinnings of comparative Politics; important 
critiques of those underpinnings 

 
กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ             
1309 303  ทฤษฎีทางบริหารรัฐกิจ                 3(3-0-6) 

     Public Administration Theories 
  พัฒนาการและขอบข่ายของการบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ด้านบริหารรัฐกิจ

กับศาสตร์อ่ืน รวมทั้งกรอบในการวิเคราะห์และผลงานที่ส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ  แนวคิดส าคัญ  และ
กระบวนการทางการบริหาร การจัดการและระบบราชการ และจริยธรรมของนักบริหาร 

  Development and scope of public administration, the relationship between 
knowledge of public administration and other sciences, framework of analysis and works in 
public administration, main concepts, processes of administration, government service 
system, and ethics for public administrators 
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1309 304  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง          3(3-0-6)  
  Advanced Public Policy Analysis  
  ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง การบูรณาการแนวคิด วิธีการ และ

เครื่องมือจากองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ     
ที่เก่ียวข้องในการท าความเข้าใจ พยากรณ์ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 

  Advanced theories and approaches to public policy analysis; integrated 
principles, techniques, and tools from engineering, economics, sociology, political science, 
and related disciplines for understanding, predicting, and drawing policy recommendations  
to solve social problems 
  
กลุ่มวิชาเลือก                                     
กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ                     
1306 401  ระบอบการเมืองและการเปลี่ยนผ่าน                 3(3-0-6) 
    Political Regimes and Transitions     
    ประเภทของระบอบการเมืองในโลกสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบและการเปลี่ยน 
ผ่านทางการเมือง รวมถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 

      Typology of political regimes in the modern world; relationships between  
regime type and political transitions; outcomes of political transitions 
 
1306 402 สถาบันการเมืองเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
    Comparative Political Institutions 
    ประเด็นส าคัญในการศึกษาสถาบันการเมืองเปรียบเทียบท่ามกลางขอบเขตอ านาจหลากหลาย
ระดับ และจากมุมมองที่หลากหลาย สถาบันทางการเมืองหลัก และแนวการศึกษาหลากหลายแนวทาง                    
ที่เก่ียวข้อง 
    Central issues in comparative political institutions across a range of jurisdictions 
and from a variety of perspectives; core political institutions and various approaches to their 
study 
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1306 403 ประชาสังคมและขบวนการทางสังคมผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
    Civil Society and Social Movements in Comparative Perspective 
    ปฏิบัติการและการจัดการตนเองของภาคประชาสังคมและขบวนการทางสังคม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยประชาสังคมและขบวนการทางสังคม รวมถึงข้อจ ากัดของแนวคิดเหล่านี้  ผ่าน
กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศซีกโลกใต้ 
    Activisms and self-organization of civil society and social movements; an 
understanding through the comparative cases in the Global South of the concepts of civil 
society and social movements and the potential limits of the concepts 

 
1306 404 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Comparative Local Government  
    แนวคิดการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ มุมมองเปรียบเทียบระบบการเมือง 
โครงสร้างการจัดการปกครอง อ านาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง ความเป็นอิสระ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ความส าคัญและพัฒนาการของการผลักดันการกระจายอ านาจและการปกครอง
ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย 
    Approaches to comparative local government, comparative perspectives on 
political system, territorial-administrative governance structure, the assignment of functional 
responsibilities, inter-governmental relation, local autonomy, local participation and 
accountability; significance and evolution of decentralization as well as local governments 
particularly in Asia 
 
1306 405 กรณีศึกษาทางด้านการเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 

    Case Studies in Comparative Politics   
  การเปรียบเทียบการเมืองในประเทศที่เป็นกรณีศึกษาตามแนวคิดและวิธีการในการศึกษา

การเมืองเปรียบเทียบ อาทิ การเปรียบเทียบระหว่างระบอบ โดยประเด็นที่เปรียบเทียบ ได้แก่ รัฐ ระบบ
การเมือง สถาบันการเมือง วัฒนธรรมการเมือง นโยบายสาธารณะ ประชาชนกับระบบการเมือง 

  Comparative perspectives on politics in selected case-study countries in 
accordance with concepts and approaches to comparative politics such as comparing 
regimes including state, political system, political institutions, political culture, public policy, 
and people in politics  
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กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ  
1306 406 นโยบายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีสาน และความยั่งยืน  3 (3-0-6) 

  Environmental and Natural Resource Policies, E-san, and Sustainability  
    เครื่องมือด้านนโยบายที่แตกต่างกันส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงกฎระเบียบในเชิงบังคับและควบคุม สิ่งจูงใจ การรับรองจากบุคคลที่สาม และการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ กลยุทธ์ที่ยั่งยืน รวมถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ 
    Different policy tools for environment and natural resource management 
including command-and-control regulation, market-based incentives, third-party 
certifications, and collaborative partnerships; sustainable strategy including strategic 
opportunities, circular economy and bioeconomy 
 
1306 407 นโยบายด้านการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคม  3(3-0-6) 

  Education and Health Policies, Welfare and Social Security   
    ประเด็นนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และนโยบายสังคม                   
โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกของประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ การบริหาร 
และการเมืองของประเด็นเหล่านี้ 
    Various policy issues with regards to education, health, welfare, and social            
policy; in-depth analysis of relevant issues and the integration of the economic, 
administrative, and political dimensions of these issues 

  
1306 408 การจัดการปกครองดิจิทัลและการออกแบบนโยบาย     3(3-0-6)  

      Digital Governance and Policy Design  
  แนวคิด ความส าคัญ และแนวทางการศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการปกครองดิจิทัล บทบาท 

ของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลมหัตในภาคสาธารณะ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในนโยบายและการจัดการสาธารณะ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านดิจิทัล และกรณีศึกษาจากประเทศคัดสรร 

  Concepts, significance, and advanced approaches to digital governance; roles of 
digital technology in society, e-Government, big data in public sectors, Internet of things, 
roles of artificial intelligence in public policy and management, smart city development, 
digital inequality, and case studies from selected countries 
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1306 409 นโยบายเมืองและภูมิภาค                3(3-0-6) 
    Urban and Regional Policy  
    แนวคิด ความส าคัญ และแนวทางการศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับนโยบายเมืองและภูมิภาคโดยใช้
กรณีศึกษาจากนโยบายการขนส่ง นโยบายการใช้ที่ดิน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายที่อยู่อาศัย  
    Concepts, significance, and advanced approaches to urban and regional policy 
using the case studies from transportation policy, land use policy, environmental policy, 
housing policy  
 
1306 410 กรณีศึกษานโยบายสาธารณะในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้    3(3-0-6) 

  Case Studies of Public Policies in the Global South 
  การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย ปัญหาสังคม และบทเรียน              

ด้านนโยบายที่ได้รับจากกรณีศึกษานโยบายสาธารณะในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ 
  Discussion and knowledge sharing of the contemporary issues regarding the 

contemporary issues, social problems, and policy lessons learned from the case studies of 
public policy in the Global South 

 
กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ     
1306 411  การบริหารการคลังสาธารณะส าหรับนักบริหาร      3(3-0-6) 

     Public Finance for Executives   
    แนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจการคลัง การจัดหา
รายรับของรัฐและภาคสาธารณะ ทั้งที่เป็นภาษีอากร หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง งบประมาณรายจ่าย ระบบ
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่องบประมาณ นโยบายการคลังภายใต้     
โลกาภิวัตน์ 
    Public financial concepts, public financial systems, economic objectives, financial 
and economic systems, the procurements of public or federal revenues-taxes, public debts, 
and treasury reserves, capital budgets, budget systems and processes, the influence of 
political factors on budgets, financial policy under globalization 

 
1306 412 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ              3(3-0-6) 

     Organization Theory and Management 
  แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้าง ระบบและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงในองค์การ 

พฤติกรรมองค์การ ประสิทธิผลขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ และการออกแบบองค์การ  
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  Organization concept; organizational structure, system, and culture, changing in 
organization, organizational behavior, organizational effectiveness, organizational strategy, 
and organization design 

 
1306 413 การบริหารทรัพยากรมนุษย์               3(3-0-6) 

     Human Resource Management  
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์และวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการวางแผนก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 
    Analysis, synthesis and comparison of concept theories and principles in the 
management of human resources; analysis and criticization social and economic 
development policies; emphasis on manpower planning and human resource development 
 
1306 414 การจัดการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่นในอีสาน      3(3-0-6) 

  Local Governance and Innovation in E-san 
  แนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน                

ในการจัดการท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น การสร้าง            
และเผยแพร่นวัตกรรม เน้นการส ารวจ เสาะหาภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

  Concepts and principles of the administration of Local Government Organization; 
people’s participation in local administration, problems, obstacles and solutions in local 
administration; the development and dissemination of innovation emphasizing on local 
wisdom exploration and searching; innovation development for local wisdom 
 
1306 415 เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส าหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

      Economic and Financial Management for Executives      
    องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ กลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ          
มหภาคนโยบายการคลัง และเครื่องมือของนโยบายการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือประเมินผลทาง
การเงินของภาคธุรกิจและภาครัฐบาล การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์  
    The composition of the economy; the mechanisms of the economy; 
macroeconomic policy; fiscal policy and monetary policy tools, financial analysis for the 
evaluation of financial performance of public and private sectors; strategic financial 
management 
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กลุ่มวิชาประเด็นร่วมสมัยระดับโลก    
1306 416  สัมมนานโยบายและการจัดการด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย      3(3-0-6) 

  Seminar on Public Health Policy and Management in Asia  
  แนวคิดหลักเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการด้านสาธารณสุข บทบาทที่เกี่ยวข้องของตัวแสดง    

ทั้งที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐ มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพและระบาดวิทยา โดยเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย  

  Key concepts of health management, relevant roles of governmental and non-
governmental actors, multidisciplinary perspectives engaging with problems currently 
debated in public health policy and management and Epidemiology by using case studies in 
Asia  
 
1306 417 สัมมนาการเมืองเรื่องเพศและนโยบายสาธารณะกลุ่มประเทศซีกโลกใต้             3(3-0-6) 
    Seminar on Gender Politics and Public Policy in the Global South 

  แนวคิด หลักการ กลไก และนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นเพศ บทบาทของรัฐในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนประเด็นปัญหาต่าง  ๆ ในปัจจุบันที่       
ส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพทางเพศ ในไทยและกลุ่มประเทศในซีกโลกใต ้

  Concepts, principles, mechanisms and public policies related to gender; the 
roles of governmental sector in promoting gender equality and diversity; current problems 
affecting gender’s rights and liberties in Thailand and the Global South 

 
1306 418 สัมมนาความร่วมมือและความขัดแย้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     3(3-0-6) 

  Seminar on Cooperation and Conflict in the Greater Mekong Subregion  
  แนวคิดหลักเกี่ยวกับความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศ การสร้างกรอบการ

เจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธีจนน าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยถอดบทเรียนความขัดแย้งจาก
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

  Key concepts on international conflicts; conflict management; negotiation and 
mediation approaches towards international cooperation; lessons learned from conflicts in 
the Greater Mekong Subregion 
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1306 419 สัมมนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง              3(3-0-6)  
    Seminar on Human Rights Issues in E-san and the Greater Mekong Subregion  
    ข้อถกเถียงว่าด้วยความคิดและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการเมืองร่วมสมัย  ปัญหา        
การจัดการของรัฐและนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนในอีสาน รวมทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
    Debates on human rights’ thinking and practices in contemporary politics; 
problems of governmental management and public policies affecting human rights in E-San 
and the Greater Mekong Subregion  
 
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
1306 501  วิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประเด็น หรือปัญหาทางการเมืองการปกครอง หรือรัฐประศาสน
ศาสตร์ ภายใต้การให้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือหาค าตอบที่เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา หรือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
    Conducting a research on an issue or problem in politics and government or 
public administration under the supervision of thesis advisory committee in order to find 
solutions to the problem or to create a body of knowledge in the field of politics and 
government or public administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


