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อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 นายประโยชน์  
ส่งกลิ่น 

รองศาสตราจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นางสาวณัฐกานต์ 
อัครพงษ์พิศักดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Political Science 
and International 
Relations) 

The Australian 
National  University, Australia  

M.A. (Public 
Administration 
and Public Policy) 

University of York England, 
England   

วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นายปิยะพงษ์  
บุษบงก ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Policy and 
Planning Studies) 

University College London, 
England 

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (วิชาสาขา(  สถาบันการศึกษา 

1 นายสิทธิชัย  
 ตันศรีสกุล 

รองศาสตราจารย์ D.P.A.(Public 
Administration) 

Centro Escolar University, 
Philippines 

M.P.A.(Public 
Administration) 

Araneta University Extesion, 
Philippines 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 นางสาวสัญญารัตน์  

มีสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Political Science) University of Hawaii at 

Manoa, USA 

M.A. (International 
Studies) 

Hokkaido University, Japan 

ร.บ. (การระหว่าง
ประเทศ)  (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นายเชิงชาญ  
จงสมชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Social Science) Hitotsubashi University, Japan 

ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ร.บ.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 นางสาวคู่บุญ  

จารุมณี 
อาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Political 
problems of 

International relations, 
global and regional 

development)  

St. Petersburg State University 
Russian, Russian 

M.A. (Southeast Asian 
Studies) (International 
Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (วิชาสาขา(  สถาบันการศึกษา 

5 นางวนิดา   
พรมหล้า 

อาจารย์ Ph.D. (Environmental 
Law) 

The University of New 
England, Australia 

น.ม. (กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

น.บ.(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 นายสุนทรชัย  
ชอบยศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รป.ม. (การปกครอง
ท้องถิ่น)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ร.บ.(บริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะ)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ-สกุล.....ประโยชน์ ส่งกลิ่น.........ต าแหน่งทางวิชาการ.......รองศาสตราจารย์...... 
2. สังกัด......วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา  
 

ที ่
ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2551 ร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 2545 ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 2540 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 2536 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ /ต ารา 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.    (2557). นโยบายสาธารณะแนวการตีความ.  มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.    (2556).  การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่.   มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์. 
ประโยชน์  ส่งกลิ่น.    (2556).  การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่  :  แนวคิด ทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติ.   
    มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์. 
 4.2 บทความวิจัย  
Prayote  Songklin.    (2558). “การจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยว บ้านซะซอม  
   อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี.” วารสารการเมืองการปกครอง.  ปีที่ 5 (1) กันยายน  2557  
   – กุมภาพันธ์  2558  :  105 – 117. 
Prayote  Songklin.    (2557). “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ.” วารสารการเมืองการปกครอง.  
   ปีที่  4 (2) มีนาคม   – สิงหาคม  2557  :  13 -31. 
 
 4.3 บทความวิชาการ 
Prayote  Songklin.  (2013).  “Public  Management Reform in Thailand : A Case Study  
   of  Reform Operated by Thaksin Shinawatra Govermment.”  in  Dimensions of  
   Democratic Government : The Juxtaposition of Thai and Korean Realities. The  
   10th Thai-Korean Political Scientists Confernce. 23-25  October 2013, Inchon  
   Memorial Hall, Korea University, Seoul, Korea. 
 5. ภาระงานสอนเดิม 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1300 202 ปรัชญาการเมือง ปริญญาตรี 
1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1302 409 จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ ปริญญาตรี 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1302 412 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น ปริญญาตรี 
1309 101 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 

  
   5.1 ภาระงานสอนทีเ่พิ่มขึ้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1309 305 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล   นางสาวณัฐกานต์  อัครพงศ์พิศักดิ์   ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  ........วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม........................................... 
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2011 Ph.D. (Political Science 
and International 
Relations) 

Australian National University, Australia 

2 2007 M.A. (Public 
Administration and 
Public Policy) 

University of York, England 

3 2544 วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  4. ผลงานทางวิชาการ     
    4.1 หนังสือ/ต ารา 
     - 
       4.2 บทความวิจัย 
ณัฐกานต์  อัครพงศ์พิศักดิ์.  (2557).  การเมืองในชีวิตประจ าวันของครัวเรือนอีสานภายใต้บริบทของการ 
  ปลูกอ้อยในฐานะพืชพลังงาน.  วารสารสังคมลุ่มน  าโขง 10 (3)  กันยายน – ธันวาคม   :  1–23. 
  4.3 บทความวิชาการ 
ณัฐกานต์  อัครพงศ์พิศักดิ์.  (2559).  วาระเขียว-คาร์บอนต่ า และมโนทัศน์ใหม่ส าหรับการศึกษาการเมือง  
  เรื่อง ที่ดินในภาคการเกษตร.  วารสารสังคมลุ่มน  าโขง.  12(2)  พฤษภาคม-สิงหาคม  :  168-186. 
Nattakant  Akarapongpisak.  (2014).  Ethanol Industries and  Changes in the  Politics and  
  Politics and Production of Sugarcane Farming in the Northeast of Thailand (2012-213). 
  In Apiradee Jansaeng (ed.) The Proceedings of the 3rd  International Conference  
  Largvage, Sociely, and Culture in Asian Contexts’  CLSCAC 2014) on Asian  
  Dyanmics. Prospeds and Challovges. Nothaburi  : MATA KARNPHIM.  
    5. ภาระงานสอน 
    5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1300 200 ปรัชญาการเมือง ปริญญาตรี 
1300 204 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1301 201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 
1301 203 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย ปริญญาตรี 
1306 403  สัมมนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ปริญญาโท 
1306 202 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง ปริญญาโท 
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   5.1 ภาระงานสอนทีเ่พิ่มขึ้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1306 301 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล   ปิยะพงษ์  บุษบงก์  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2015 Ph.D. (Policy and Planning 
Studies) 

University College London, 
England 

2 2550 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 2548 ร.บ.(การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    4. ผลงานทางวิชาการ     
  4.1 หนังสือ/ ต ารา 
ปิยะพงษ์  บุษบงก์.    สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาชนบท.   เอกสารการสอนชุดวิชา  
  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย.   นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2557. 
  4.2 บทความวิจัย 
Boossabong Piyapong.  (2016). “Articulating Public Agencies, Experts, Corporations, Civil  

Society and Informal Sector in Planning Food Systems.”  International Society of City  
and Regional Planners Review, 12(1)  :  188-205. 

Boossabong Piyapong.  (2014).  “Coping with flooding in Bangkok : Urban agriculture as a  
climate change and disaster risk reduction strategy.” Urban Agriculture. 27(1)  : 27-9. 

ปิยะพงษ์  บุษบงก์. (2558).  “นโยบายและการบริหารจัดการท้องถิ่นบนฐานของทุนทางสังคม  :  ทางเลือก 
การพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11(1)  
มกราคม – มิถุนายน 2558  : 53-58. 

4.3 บทความวิชาการ 
Boossabong Piyapong.  (2016).  “The Governance of Food System”. The Governance of City  

Food Systems  :  Case Studies From Around the World, eds.  Deakin, Mark, Davide  
Diamantini and Nunzia Borrelli.  Milan :  Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,   
pp. 99-112. 

ปิยะพงษ ์ บุษบงก์.  (2559).  “การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ  :  ส ารวจอิทธิพล  
Habermas  ในการศึกษานโยบายและแผน.” วารสารรัฐศาสตร์ มสธ. 1(1)  มกราคม–มิถุนายน  
2559 :  113-134. 
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       5. ภาระงานสอน 
   6.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1300 103  ความรู้เบื องต้นทางรัฐประศานศาสตร์ ปริญญาตรี 
1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1302 201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ปริญญาตรี 
1302 201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 
1302 402 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ปริญญาโท 

 
 6.1 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1306 203 วิธีวิทยาวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปริญญาโท 
1309 306 นโยบายสาธารณะ ปริญญาโท 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ-สกุล.....สิทธิชัย  ตันศรีสกุล.........ต าแหน่งทางวิชาการ.......รองศาสตราจารย์.................................... 
2. สังกัด......วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.......................................................... 
3. ประวัติการศึกษา  
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 1986 D.P.A. (Public Administration) Centro Escolas University Philippines, 
Philippines 

2 1984 M.P.A. (Public Adminstration) Araneta University Extension 
Philippines, Philippines 

3 2520 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
สิทธิชัย  ตันศรีสกุล.    (2559).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  มหาสารคาม  :  อภิชาตการพิมพ์. 
 4.2 บทความวิจัย 
สิทธิชัย ตันศรีสกุล และวีรยา ภัทรอาชาชัย.    (2558).  “การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการของศูนย์ 
  เครือข่ายปราชญ์บ้านระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” ในวารสารทิยาลัยการเมือง  
  การปกครอง. ปีที่ 6 (1) กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 : 151-166. 
สิทธิชัย  ตันศรีสกุล. (2556). “การใช้วิถีชุมชนแบบดั งเดิม เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง  

กรณีศึกษา บ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด.” ในวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ปีที ่12 (26)  
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 : 156-167. 

  5. ภาระงานสอน 
   5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1300 103 ความรู้เบื องต้นทางรัฐประศานศาสตร์ ปริญญาตรี 
1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1302 201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ปริญญาตรี 
1302 410 ภูมิปัญญากับการบริหารนโยบายสาธารณะ ปริญญาตรี 
1309 202 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ปริญญาโท 

  5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1309 404 สัมมนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ – สกุล  สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา( สถาบันการศึกษา 

1 2013 Ph.D. (Political Science) University of Hawaii at Manoa. 
USA 

2 2006 M.A.(international Studies) Hokkaido University, Japan  

3 2545 ร.บ. (การระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ/ต ารา 
   - 
 4.2 บทความวิจัย 
Sanyarat  Meesuwan.    (2016)   “The  Effect of Internet Use on Political Participation  :   
  Could The Internet Increase Political Participation in Thailand”  International  Journal  
  of  Asia Pacific Studies.   12(2) July  :  57 – 82.   
สัญญา รัตน์  มีสุวรรณ.  (2558).  บทวิจารณ์หนังสือ :  The Origins of Political Order : From  
  PreHuman Times to the French Revolution.  สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์.  21 : 2, 321-333. 
สัญญารัตน์  มีสุรรณ. (2557). “สมาคมทางสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  : แนวทางการพัฒนา 
  ประชาธิปไตยในประเทศไทย?.” วารสารการเมืองการปกครองไทย.  4:2, 205-222. 
 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1300 204 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

1300 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ปริญญาตรี 

1301 301 การเมืองเปรียบเทียบ ปริญญาตรี 
1303 401 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ ปริญญาตรี 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1306 203 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ปริญญาโท 
 
 5.1 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1306 3002 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ – สกุล นายเชิงชาญ  จงสมชัย             ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา( สถาบันการศึกษา 

1 2001 M.A.(Social Science) Hitotsubashi University, Japan 

2 2537 ร.บ.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 2534 ร.บ.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ/ต ารา 
เชิงชาญ  จงสมชัย และสุนทรชัย ชอบยศ.    ธรรมาภิบาลกบัการบริหารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหา 

 และแนวทางการขับเคลื่อน.    มหาสารคาม.  :  อภิชาติการพิมพ์,  2557. 

    4.2 บทความวิจัย 
เชิงชาญ  จงสมชัย. (2558).“การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน วารสารสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 11(1) มกราคม – มิถุนายน  :  29-49. 

เชิงชาญ  จงสมชัย.  (2560).  “การปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจ :  บทเรียนจากสภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก  

 อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.”  7(1) มกราคม-เมษายน  :  101-111 

5. ภาระงานสอน 
   5.1 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1300 101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
1300 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ปริญญาตรี 

1300 201 การเมืองการปกครองไทย ปริญญาตรี 
1306 613 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ปริญญาโท 

1309 301 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ ปริญญาโท 

1306 412 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น     ปริญญาโท 
1306 414 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น  ปริญญาโท 
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 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1306 414 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล คู่บุญ  จารุมณี  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา( สถาบันการศึกษา 

1 2016 Ph.D. (Political problems of 
International relations, global and 
regional evelopment) 

St. Petersburg State University 
Russia, Russia 

2 2550 M.A. (Southeast Asian Studies) 
(International Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 2546 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
   - 
 4.2 บทความวิจัย 
Charumanee  Kuboon. (2015) “comparative analysis of leading integration associations in the  
  Asia- Pacific region.”  Scientific and technical Sankt-Peterburgskie Vedomosti  
  Polytechnic University.  Volume 1, Issue 1, March  :  38-48.   
   4.3 บทความวิชาการ  
Charumanee Kuboon.  (2015).  “APEC and a new model of integration.”  Asia and Africa  
  Today.  Volume 4, Issue 1,  April  :  51-55. 
Charumanee  Kuboon.  (2015). “features of a modern mutually beneficial eooperation  
  between Russia and APEC countries, for example Thailand // Historical and socio- 
  educational thought. Volume 4, Issue 1,   May  : 45 – 51. 
Charumanee  Kuboon.  (2013).  "ASEAN Economic Community (AEC) 2015 and its  
  Implication.”  on APEC.  APEC Study Centre Consortium Conference 2012 Final,  
  Report.  August  : 43-50. 
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5.4 ภาระงานสอนเดิม 
   5.1 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ปริญญาตรี 

1300 204 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภาคอีสาน ปริญญาตรี 

1303 302 กฎหมายระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 
1303 303 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ปริญญาตรี 

1303 402 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปริญญาโท 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1306 419 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล วนิดา   พรมหล้า   ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
2. สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา( สถาบันการศึกษา 

1 2013 Ph.D. (Environmental Law) The University of New England, 
Australia 

2 2547 น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 2544 น.บ.(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
Phromlah, Wanida and Martin, Paul, ‘REDD + implementation in Thailand – legal and  

institutional challenges' in the Search for Environmental Justice, Martin et al. (Eds),  
Edward Elgar Publishing (2015), pp. 137-157.     

 4.2 บทความวิจัย 
Phromlah, Wanida. (2013). “Country Report : Thailand-Recent Developments in Forestry 

Rights in Thailand.”  IUCN Academy of Environmental Law. Volume 1  :  240-251. 
Phromlah, Wanida.  (2014).  “Country Report : Thailand-Potential Conflict arising in the 

context of REDD+ implementation in Thailand.”  IUCN Academy of Environmental 
Law. Volume 5  :  261-269. 

 
5. ภาระงานการสอน 
   5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1300 103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ปริญญาตรี 

1303 204 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน ปริญญาตรี 
1300 302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

1303 402 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ปริญญาตรี 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1303 404 การบริหารโครงการ ปริญญาตรี 
1303 423 กฎหมายอาญา ปริญญาตรี 

1303 427 การบริการส านักงาน ปริญญาตรี 

1309 103 กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
 
5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1306 419 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ ปริญญาโท 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล   สุนทรชัย  ชอบยศ   ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. สังกัด  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา( สถาบันการศึกษา 

1 2555 รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 2554 ร.บ.(การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 2551 ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี และสุนทรชัย  ชอบยศ.    การบริหารการคลังท้องถิ่น: บทเรียนจากนวัตกรรม 

ท้องถิ่นไทย.   นนทบุรี  :  โรงพิมรัตนไตร,  2558. 
อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี และสุนทรชัย  ชอบยศ.    การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม 

ท้องถิ่นไทย.   นนทบุรี  :  รัตนไตร,  2558 

สุนทรชัย ชอบยศ.   การวางแผนยุทธศาสตร์ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย,  2560. 
สุนทรชัย  ชอบยศ.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัย  :  แนวคิดทฤษฎี และ 

ความท้าทาย.   มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์,  2557. 
 4.3 บทความวิจัย  
สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556).  “การเมืองท้องถิ่นภายหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล.”                 

ในวารสารรัฐสภาสาร.  61(2) กุมภาพันธ์   :  147-171.      
สุนทรชัย  ชอบยศ และรจนา ค าดีเกิด.  (2556).  “การเมืองภาคพลเมือง : การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นท่ี 

ประสบความส าเร็จในประเทศไทย.”   ในวารสารรัฐสภาสาร.  61(5)  พฤษภาคม :  9-43. 
สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2556).   “พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลในประเทศไทย.” 
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อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และสุนทรชัย  ชอบยศ.  (2557).  “ความจ าเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.”  ในวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.  21 (2)  
กรกฎาคม-ธันวาคม  :  127-149 
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สุนทรชัย  ชอบยศ.  (2559).   “การศึกษาความร่วมมือด้านการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครอง              
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5. ภาระงานการสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 
1301 202 การเมืองการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 

1302 411 การจัดการนวัตกรรมท้องถิ่น ปริญญาตรี 

1302 421 การคลังท้องถิ่น ปริญญาตรี 
1302 417 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปริญญาตรี 

1300 103 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 

1300 300 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

1309 303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท 
 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ 

1309 403 การบริหารการพัฒนา ปริญญาโท 
 


