
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุ่มวิชาการเมอืงการปกครอง และ กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

1.หลักสูตร  
 1.  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 2.  โครงสร้างหลักสูตร 
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  

 - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง 
(จ านวนหน่วยกิต) 

แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า) 
     - วิชาแกน 
     - วิชาบังคับสาขา 
     - วิชาเลือก      

 
12 

30 
12 
12 
6 

2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (ไม่น้อย
กว่า) 
     - วิทยานิพนธ์  

12 
 

12 
 

รวม (ไม่น้อยกว่า) 36 42 
  3. รายวิชา 
          1. หมวดวิชาเฉพาะ            
     วิชาแกน              
          จ านวน  12  หน่วยกิต 
       1306 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น*           2(2-0-4)
        Introduction to Political Science             
    1306 201   การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
        Thai Politics and Government     
    1306 202   ระบบบริหารราชการไทย             3(3-0-6) 
        Thai Administration System           
    1306 203   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์           3(3-0-6) 
        Research Methodology in Political Science 
    1306 204 วิธีการทางสถิติส าหรับรัฐศาสตร์            3(3-0-6) 
        Statistical Methods for Political Science 
หมายเหตุ  * นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์หรือทีไ่ด้เรียนความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์มาแล้ว ไม่ต้อง
เรียนวิชานี้ เกรดที่ได้จะเป็น (Satisfactory : S) หรือ (Unsatisfactory : U) 

 

 

14
 

 

14
 

 



     วิชาบังคับ            
           จ านวน  12  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 
    1306 301 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง           3(3-0-6) 
        Political Philosophy and Political Theory 
    1306 302 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ            3(3-0-6)   
        Comparative Politics and Government 
    1306 303 ทฤษฎีการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส         3(3-0-6) 
        Critical and Radical Political Theory 
    1306 304 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประชาสังคม และประชาธิปไตย   3(3-0-6) 
        Political Change, Civil Society, and Democracy 
 
       กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ                จ านวน  12  หน่วยกิต 
    1309 305 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 
        Scope and Theory of Public Administration 
    1309 306 นโยบายสาธารณะ               3(3-0-6) 
        Public Policy 
    1309 307 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ            3(3-0-6) 
        Organization Theory and Management 
    1309 308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์             3(3-0-6) 
        Human Resource Management 
 
        วิชาเลือก  
          แผน ก แบบ ก2            จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
       1306 401 สัมมนาทฤษฎีการเมืองว่าด้วยความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง  3(3-0-6) 
        Seminar on Political Theories of Violence and Nonviolence 
    1306 402 สัมมนาทฤษฎีประชาธิปไตย             3(3-0-6) 
        Seminar on Theories of Democracy 
    1306 403 สัมมนาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย          3(3-0-6) 
        Seminar on Contemporary Political Ideologies 
    1306 404 สัมมนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม         3(3-0-6)   
        Seminar on Theories of Social Movements 
    1306 405 สัมมนาโลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก           3(3-0-6) 
        Seminar on Globalization and World Politics  
    1306 406 สัมมนาทฤษฎีการเมืองร่วมสมัยว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม   3(3-0-6) 
        Seminar on Contemporary Political Theory of Social Justice   
 
 



    1306 407 สัมมนาปัญหาพิเศษทางปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง    3(3-0-6)                        
        Seminar on Special Problems in Political Philosophy  
        and Political Theory 
    1306 408 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนา               3(3-0-6) 
        Seminar on Politics of Development 
    1306 409 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)  
        Seminar on Politics and Government in Southeast Asia 
    1306 410 สัมมนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และขบวนการ   3(3-0-6)  
        เคลื่อนไหวทางสังคมในอีสาน                                  
        Seminar on Politics, Political Change, and Social Movements  
        in Isan 
    1306 411 สัมมนาหัวข้อเรื่องคัดสรรการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ    3(3-0-6)                             
        Seminar on Selected Topics in Comparative Politics and  
        Government 
    1306 412 สัมมนาหัวข้อเรื่องคัดสรรการเมืองการปกครองไทย          3(3-0-6) 
        Seminar on Selected Topics in Thai Politics and Government 
    1306 413 สัมมนารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง         3(3-0-6) 
        Seminar on Constitution and Political Institution     
    1306 414 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น              3(3-0-6) 
        Seminar on Local Politics and Government   
    1306 415 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น           3(3-0-6) 
        Seminar on People Participation in Local Governance  
    1306 416 สัมมนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
        Seminar on Comparative Local Government 
    1306 417 สัมมนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย       3(3-0-6) 
        Seminar on Thai Economic, Social, and Political Systems 
    1306 418 สัมมนากฎหมายมหาชน              3(3-0-6) 
        Seminar on Public Law 

  1306 419 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ      
      3(3-0-6) 

        Seminar on International Politics 
    1309 401 การบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ         3(3-0-6) 
        Public Financial and Fiscal Administration 
    1309 402 สัมมนาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่           3(3-0-6) 
        Seminar on Modern Public Management  
    1309 403 การบริหารการพัฒนา              3(3-0-6) 
        Development Administration 
 



    1309 404 การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
        Strategic Planning and Management 
    1309 405 การบริหารโครงการ               3(3-0-6) 
        Project Management 
    1309 406 จริยธรรมส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์          3(3-0-6) 
        Ethics for Public Administration 
    1309 407 สัมมนาการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ      3(3-0-6) 
        Seminar on Public Governance Networking 
    1309 408 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        3(3-0-6) 
        Local Government Organization Administration  
    1309 409 สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         3(3-0-6) 
        Seminar on Good Governance    
    1309 410   รัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่           3(3-0-6) 
        Postmodern Public Administration    
    1309 411   การวิเคราะห์นโยบายเชิงตีความ           3(3-0-6) 
        Interpretive Policy Analysis 
    1309 412   การวิเคราะห์นโยบายเชิงปรึกษาหารือ           3(3-0-6)  
        Deliberative Policy Analysis 
    1309 413 สัมมนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
        Seminar on Environmental Governance 
    1309 414 สัมมนาการพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคม        3(3-0-6) 
        Seminar on Social Capital-based Development 
    1309 415 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ             3(3-0-6) 
        Seminar on Disaster Management  
    1309 416 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชน          3(3-0-6) 
        Economics for Community Development   
     

   2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย      
  1306 501 วิทยานิพนธ์                   12  หน่วยกิต 
      Thesis    

 
   การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
      การส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องได้ตีพิมพ์หรือตอบรับให้การตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ 
ที่เผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด 
 
 
 
 
 



  4. แสดงแผนการศึกษา 
    กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง       
 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 

แผน ก  
แบบ ก 2 

1306 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น (ไม่นับหน่วยกิต)*                         
Introduction to Political Science 

2(2-0-4) 

1306 201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

1306 202 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administration System 

3(3-0-6) 

1306 203 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์     
Research Methodology  in Political Science 

3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 9 
  หมายเหตุ   * นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์หรือทีไ่ด้เรียนความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์มาแล้ว 
ไม่ต้องเรียนวิชานี้ (Satisfactory : S) หรือ (Unsatisfactory : U)  
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 204 วิธีการทางสถิติส าหรับรัฐศาสตร์ 

Statistical Methods for Political Science 
3(3-0-6) 

1306 301 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
Political Philosophy and Political Theory 

3(3-0-6) 

1306 302 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics and Government 

3(3-0-6) 

1306 303 ทฤษฎีการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส 
Critical and Radical Political Theory 

3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 12 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 304 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประชาสังคม และประชาธิปไตย 

Political Change, Civil Society, and Democracy 
3(3-0-6) 

1306 xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
1306 xxx วิชาเลือก        3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
 

1306 xxx วิชาเลือก        - 
1306 xxx วิชาเลือก        - 
1306 501 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 

รวมไม่น้อยกว่า 3 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 501 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

รวมไม่น้อยกว่า 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น (ไม่นับหน่วยกิต)* 

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

1306 201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

1306 202 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Administration System 

3(3-0-6) 

1306 203 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์   
Research Methodology in Political Science 

3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 9 
   

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 204 วิธีการทางสถิติส าหรับรัฐศาสตร์ 

Statistical Methods for Political Science 
3(3-0-6) 

1309 305 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Scope and Theory of Public Administration 

3(3-0-6) 

1309 306 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) 

1309 307 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
Organization Theory  and Management 

3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 12 
  
 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1309 308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 
3(3-0-6) 

1309 xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
1306 xxx วิชาเลือก        3(3-0-6) 

รวมไม่น้อยกว่า 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 xxx วิชาเลือก        - 
1306 xxx วิชาเลือก        - 
1306 501 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 

รวมไม่น้อยกว่า 3 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตของแผนการเรียน 
แผน ก  

แบบ ก 2 
1306 501 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

รวมไม่น้อยกว่า 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5. ค าอธิบายรายวิชา     
    หมวดวิชาเฉพาะ 
     วิชาแกน 
1306 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น*                    2(2-0-4) 
                Introduction to Political Science 
    ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการ
การศึกษารัฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ คือปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 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 
 
1306 201 การเมืองการปกครองไทย                  3(3-0-6) 
    Thai Politics and Government 
    การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 
วิเคราะห์สภาพทางการเมืองการปกครองไทยแต่ละช่วงในด้านลักษณะ สาเหตุ และบริบท เพื่อตรวจสอบ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย 

  Thai politics and government from the change of political regime in 1932 to the 
present; analysis of Thai politics and government in different periods in terms of its 
characteristics, causes and contexts so as to examine the factors which influence it 

 
1306 202  ระบบบริหารราชการไทย                  3(3-0-6) 
      Thai Administration System  
      ก าเนิด พัฒนาการ และการปฏิรูประบบราชการไทย การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กร
ภาครัฐรูปแบบต่างๆ ลักษณะส าคัญ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ การควบคุม ตรวจสอบ ข้อจ ากัด และการพัฒนา
ระบบบริหารราชการไทย 
      The emergence, evolution and reforms of Thai bureaucratic system; administrative 
arrangement, different types of public organizations; characteristics, authorities, controls, 
audits, limitations and development of Thai administration system      
 
1306  203 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์              3(3-0-6) 
    Research Methodology in Political Science 
    ความหมายและหลักการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประเภทของการวิจัย                    
การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ การเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม
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 204 วิธีการทางสถิติส าหรับรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
    Statistical Methods for Political Science 
    ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ลักษณะ
ของข้อมูลทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย 
การวัดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสมมุติฐาน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การจัดระเบียบ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การให้รหัสข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การวิจารณ์การใช้สถิติในการวิจัย 

  Definitions and types of statistical methods used in quantitative and qualitative 
researches; characteristics of statistical data, frequency distribution, data presentation; 
measures of central tendency, measures of dispersion, measures of relationship, multiple 
regression analysis; analysis of variance, analysis of covariance; hypothesis testing, multiple 
comparison; data analysis by the uses of statistical packages; organizing of qualitative data; 
code writing of qualitative data; use of computer to analyze qualitative data; criticism of 
statistics used  in research studies 
 
หมายเหตุ  * นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์หรือทีไ่ด้เรียนความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์มาแล้ว ไม่ต้อง
เรียนวิชานี้ ผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 
 
   วิชาบังคับสาขา 
     กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 
1306 301 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง               3(3-0-6) 
    Political Philosophy and Political Theory 
    ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองของส านักคิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว 
ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของทฤษฎีเหล่านั้น
ต่อการเมือง 

  Political Philosophies and Political theories of various schools of thoughts, and 
the application of those theories and theories to analysis and understand socio-political 
phenomena and their influences on politics 

 
 
 
 
 
 



1306 302 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
    Comparative Politics and Government 
    แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบทั้งที่เป็นวิธีการศึกษากระแส
หลักและวิธีการศึกษาแบบทวนกระแสรวมทั้งโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองของ
ประเทศต่างๆ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและระบอบอ่ืนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 
    Concepts, theories, and approaches of comparative politics and government 
both in main stream and radical approaches; structures, elements, and functions of political 
system in both democratic and undemocratic countries 

 
1306 303 ทฤษฎีทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส           3(3-0-6) 
    Critical and Radical Political Theory 
    ความคิดทางการเมืองของนักคิดในส านักคิดเชิงวิพากษ์และทวนกระแส อย่างเช่นแนวคิด 
ของมากซ์นีโอมาร์กซิสต์ เช่นอันโตนิโอ กรัมชี และหลุยส์ อัลธูแซร์ รวมทั้งนักทฤษฎีวิพากษ์แห่งส านัก 
แฟรงเฟิร์ต นักคิดในส านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งเบอร์มิงแฮม นักคิดสตรีนิยมและนักคิดหลังสมัยใหม่ ตลอดถึง
อิทธิพลของความคิดดังกล่าวที่มีต่อการศึกษาการเมืองและสังคมปัจจุบัน 
    Political thoughts of the critical and radical school of thoughts such as Marxism, 
Neo-marxism of Antonio Gramsci and Louis Althusser, Frankfurt Critical Theory, Birmingham 
Cultural Studies, Feminism, and Postmodernism, etc. ; the influence of these political 
thoughts on contemporary and social inquiry 
 
 

1306 304 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประชาสังคม และประชาธิปไตย       3(3-0-6) 
    Political Change, Civil Society, and Democracy 
    ทฤษฎีและวิธีการส าหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การสิ้นสุดของการปกครองแบบ  
เผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย กรณีศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ตลอดถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประชาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ 
    Theories and methods for assessing transitional change from authoritarian  
to democratic rule; case studies of democracy and democratization in various countries ; 
concepts and theories of civil society; the relationship between civil society, political 
change, and democracy in various countries 
 
 
 
 
 
 
 
 



    กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
1309 305 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์      
      3(3-0-6) 
    Scope and Theory of Public Administration 
    ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคต่างๆ 
แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เทคนิคการจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
แนวโน้มของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 
    Scope, concepts, theories, and evolution of public administration in various eras, 
concept of public policy, new public management, management technique concern with 
public administration, future trend of public administration 
 
1309 306 นโยบายสาธารณะ             
        3(3-0-6) 
    Public Policy 
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบ ขั้นตอนและวงจรของนโยบาย              
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย องค์กร              
ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายสาธารณะและการพัฒนานโยบายสาธารณะในองค์กรภาครัฐ 
    Concepts and theories of public policy; model, steps, and cycle of public policy ; 
policy formation, policy implementation, policy evaluation, and policy analysis; organizations 
concern with public policy and public policy development in public organization 
 
1309 307 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ          
        3(3-0-6) 
    Organization Theory and Management 
    แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การทั้งในระดับ 
มหภาคและระดับจุลภาค กลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดขององค์การ กระบวนการจัดการ การติดต่อสื่อสาร            
ภาวะผู้น า คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้น าทางการบริหารรัฐกิจ ประสิทธิผลขององค์การ องค์การสาธารณะ 
วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ องค์การสมัยใหม่ และแนวโน้มของ
องค์การและการจัดการในอนาคต 
    Concepts and development of organization theory, organization environment 
analysis both in macro and micro level, strategy for organization survival, management 
process, organization communication, leadership, virtue and ethics for public administrative 
leader, organization effectiveness, public organization, organization culture, innovation and 
organizational structure changing, new organization, and trend of organization and 
management in the future 
 
 



1309 308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์          
       3(3-0-6) 
    Human Resource Management 
    แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์                 
การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    Concepts and theories of human resources management in organization, 
recruitment, selection, compensation and welfare management, training and personal 
development, labor relation, human resources information management and strategic 
technique in human resource management    
 
   วิชาเลือก 
1306 401 สัมมนาทฤษฎีการเมืองว่าด้วยความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง     3(3-0-6) 
    Seminar on Political Theories of Violence  and Nonviolence 
    ทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง ประวัติศาสตร์และลักษณะของการ
ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง การเมืองเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง และอารยะขัดขืน 
    Theories of violence and nonviolence ; history and nature of nonviolence  
Practice ; the politics of nonviolence ; civil disobedience 
 
1306 402 สัมมนาทฤษฎีประชาธิปไตย                 3(3-0-6) 
    Seminar on Theories of Democracy 
    ทฤษฎีทางการเมืองที่ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสมเหตุสมผลของประชาธิปไตย 
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีประชาธิปไตยและรูปแบบทางสถาบันที่เกิดจากทฤษฎีดังกล่าว   
ตลอดถึงวิวาทะในปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพของประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่  
    Political theories which addresses questions about the nature and justification of 
democracy; historical evolution of democratic theory and its corresponding institutional 
form; current debates about the quality of democracy in the modern world 
 
1306 403 สัมมนาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย             3(3-0-6) 
    Seminar on Contemporary political Ideologies 
    อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยที่ส าคัญ ๆ เช่น เสรีนิยม สังคมนิยม มาร์กซิสต์ อนุรักษ์นิยม
ชาตินิยม อนาธิปัตย์นิยม สตรีนิยม  นิเวศนิยม และอุดมการณ์ทางการเมืองอ่ืน ๆ ที่ยังคงส าคัญในปัจจุบัน  
    Major contemporary political ideologies such as liberalism, socialism, Marxism, 
conservatism, nationalism, anarchism, feminism, and other relevant political ideologies 
 
 
 
 



1306 404 สัมมนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม            3(3-0-6) 
    Seminar on Theories of Social Movements 
    ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น ทางเลือกท่ีมีเหตุผล การระดมทรัพยากร 
กระบวนการทางการเมือง โอกาสทางการเมือง และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ตลอดถึงการ
ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทฤษฎีเหล่านั้น  
    Theories of social movements such as rational choice, resource mobilization, 
political process, political opportunity, and new social movements; assessment of their 
strength and weakness 
 
1306 405 สัมมนาโลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก               3(3-0-6) 

  Seminar on Globalization and World Politics 
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการส าคัญ 
ของการเมืองโลก การส ารวจประเด็นปัจจุบันบางประเด็น เช่น บทบาทของรัฐชาติ ความขัดแย้งในการเมือง
โลกปัจจุบัน การบริหารจัดการระดับโลก ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับโลก และสิทธิมนุษยชน 
    Concepts and theories of globalization ; analysis of the key structures and  
Processes of global politics ; exploration of selected current issues such as the role of the 
Nation-state, the conflicts in contemporary world politics, global governance, global social 
Movements, and human rights 
 
1306 406 สัมมนาทฤษฎีการเมืองร่วมสมัยว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม       3(3-0-6) 
    Seminar on Contemporary Political Theory of Social Justice 
    ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัยว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้งวิวาทะระหว่างส านักคิดต่าง ๆ  
ที่ส าคัญอย่างเช่นวิวาทะระหว่างแนวคิดของจอห์น รอลส์ และแนวคิดของนักทฤษฎีการเมืองที่เห็นต่างจาก
รอลส์ เช่นโรเบิร์ต โนซิก และนักทฤษฎีในกลุ่มชุมชนนิยม เช่น ไมเคิลวอลเซอร์ ไมเคิลแซนเดลและอลาสแดร์
แม็คอินไตร์ เป็นต้น 
    Contemporary political ideologies about social justice, including the debate 
between major school of thoughtssuch as the debate between John Rawls and Robert 
Nozick and the debate between John Rawls and communitarianists such as Michael Walzer, 
Michael Sandel and Alasdair MacIntyre, etc. 
 
1306 407   สัมมนาปัญหาพิเศษทางปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง          3(3-0-6) 
    Seminar on Special Problems in Political Philosophy and Political  
    Theory 
    การศึกษาอย่างลุ่มลึกทางปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองในประเด็นที่ส าคัญๆ บางประเด็น 
อย่างเช่นสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และอ านาจอธิปไตย เป็นต้น 
    Comprehensive study of political philosophy and political theory in some 
important issuessuch as rights, liberty, equality, justice, and sovereignty, etc. 
 



1306 408 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนา                3(3-0-6) 
    Seminar on Politics of Development 
    แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของ “การพัฒนา” ตลอดวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมของ “การพัฒนา”  

  Concepts and theories of “development” from the Second World War  
to present; political economic, and socio-cultural changes as a result of the change in the 
meaning of “development;” discourses and discursive practices of “development” 
 
1306 409 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6) 
    Seminar on Politics and Government in Southeast Asia 
    การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเมืองการปกครอง 
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  Comparative analytical study of the similarity and difference of the politics and 
government in Southeast Asian countries 
  
1306 410 สัมมนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และขบวนการเคลื่อนไหว   3(3-0-6) 
    ทางสังคมในอีสาน    
    Seminar on Politics, Political Change, and Social Movements in Isan 
    พัฒนาการทางการเมืองในภาคอีสานตั้งแต่กระบวนการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางจนถึง
ปัจจุบัน ผลกระทบของกระบวนการดังกล่าวต่อภาคอีสาน ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และโครงสร้างองค์กร
ของขบวนการทางสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของชาวบ้านในภาคอีสาน เพื่อสร้างอ านาจ
ต่อรองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
    Political developments in Isan from the centralization process to the present 
time; impacts of the process on Isan; theories, strategies, tactics, and organizational 
structures of social movement, political mobilization and power construction of villagers  
inIsan to build bargaining powers in the process of public policy 
 
1306 411 สัมมนาหัวข้อเรื่องคัดสรรการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Comparative Politics and Government 
    การศึกษาอย่างลุ่มลึกทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในประเด็นที่ส าคัญ ๆ บางประเด็น
อย่างเช่นวัฒนธรรมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
เป็นต้น 
    Comprehensive study of comparative politics and government in some 
important issues such as political culture, political development, and democratization, etc 
 
 
 



1306 412 สัมมนาหัวข้อเรื่องคัดสรรการเมืองการปกครองไทย           3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Thai Politics and Government 
    การศึกษาอย่างลุ่มลึกทางการเมืองการปกครองไทยในประเด็นที่ส าคัญ ๆ บางประเด็น อย่างเช่น
ประเด็นเรื่องทหารกับการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์กับการเมืองไทย พรรคการเมืองกับการเมืองไทย และ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย เป็นต้น 
    Comprehensive study of Thai politics and government in some important issues 
such as military and Thai politics, monarchy and Thai politics, political party and Thai 
politics, and constitution and Thai politics, etc 
 
1306 413 สัมมนารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง            3(3-0-6) 
    Seminar on Constitution and Political Institution 
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง  รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองของบางประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย และปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย  
    Concepts and theories of constitution and political institution; relations between 
constitution and political institution; forms of constitution and political institution in some 
countries including Thailand; problems concerning constitution and political institution in 
some countries including Thailand 
 
1306 414 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น               3(3-0-6) 
    Seminar on Local Politics and Government 
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางอ านาจและองค์กร
ปกครองในระดับท้องถิ่นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดถึงการปกครองตนเองของ
ประชาชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากฐาน 
    Concepts and theories of local politics and government; power relation and 
local government organizations both in formal and informal types; the self-government              
of the people that is promoting grassroots democratic processes 
 
1306 415 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น              3(3-0-6) 
    Seminar on People Participation in Local Governance 

    แนวคิดและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การท างานร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    Concepts and patterns of people participation in localities ; the collaboration  
between local government and local community ; rules on the selection of the pattern  
of people participation 
 
 
 



1306 416 สัมมนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 
    Seminar on Comparative Local Government 
    การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในประเทศ 
ต่าง ๆ 
    Comparative study of concepts, theories, and forms of local government in 
various countries 
 
1306 417 สัมมนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย    3(3-0-6) 
    Seminar on Thai Economic, Social, and Political Systems 
    ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ
โลก แนวคิดและวิธีการในการศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สภาพและปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย 
    Integrative relationship between economic, social and political system in 
Thailand related to world system; concepts and methods of economic, social, and political 
studies and analysis; state and problems of Thai economic, societies and politics; trends of 
economic, social and political change in Thailand 
   
1306 418 สัมมนากฎหมายมหาชน          3(3-0-6) 

  Seminar on Public Law  
    โครงสร้างและระบบของกฎหมายมหาชน หลักการ องค์ประกอบ และสาระส าคัญของกฎหมาย
มหาชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนในระดับต่างๆ 
กับการควบคุมจากองค์กรภาครัฐในส่วนกลาง การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนของประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ      
    Structure and system of public laws; principle, components and main content  
of public law related to public sector administration; relationship between public laws in 
various levels and regulations from the core of public sectors, comparative studies of public 
laws in Thailand and other countries 
 
1306 419 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  Seminar on International Politics 

ศึกษาและวิเคราะห์สถาบัน องค์ประกอบส าคัญ และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ 
เมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นที่ส าคัญทางการเมืองระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันโดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์  
ระบบระหว่างประเทศ ผู้น าของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

To study and analyze international institutions, key components and processes  
for driving international politics; international situation or current key political issues analysis 
by analyzing related factors that influence the operation of international relations such as 



geographies, economics, politics, ideologies, international regimes, political elites, interest 
groups etc 
 
1306 401 การบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ      3(3-0-6) 
    Public Financial and Fiscal Administration 
    ระบบการเงินและการคลังสาธารณะ ความหมาย ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของการบริหาร
การเงินและการคลังสาธารณะ กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการเงินและการคลัง
สาธารณะ กลยุทธ์ในการด าเนินนโยบายทางด้านการเงินและการคลัง ผลกระทบของนโยบายการเงินและ           
การคลังต่อสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในประเทศไทยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงินและการคลังภาครัฐของประเทศไทย 
    Public financial and fiscal system, definitions, scope and relationship  
between public financial and fiscal administration, the management process in public 
financial and fiscal agencies, strategies of financial and fiscal policies implementation, 
impacts of financial and fiscal policies on economic, social and political conditions in 
Thailand, laws and regulations about public financial and fiscal administration in Thailand 
 
1309 402 สัมมนาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่       3(3-0-6) 
    Seminar on Modern Public Management 
    แนวคิดของการจัดการภาครัฐสมัยใหม่แนวทางการจัดการราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจให้มีความก้าวหน้า กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
    Concepts of modern public management; the progressive approaches in 
managing central, regional and local administrations as well as public enterprises; case 
studies of various dimensions in relation to modern public management issues 
 
1309 403 การบริหารการพัฒนา                    3(3-0-6) 
    Development Administration 

กระบวนทัศน์การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการท าให้ทันสมัย  
การท าให้เป็นแบบตะวันตกและการท าให้กลายเป็นอุตสาหกรรม การเกิดข้ึนของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทบาทของแรงผลักดันภายนอกและภายในต่อระบบและกระบวนการบริหารการพัฒนาในระดับต่างๆ รวมถึง 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมในการศึกษาการบริหารการพัฒนา 

Development approaches and implications; theoretical debates of  
modernization, Westernization and industrialization; the emergence of sustainable 
development ; the role of external and internal forces in development administrative 
system and process at different levels; and the implication of discourse analysis in the study 
of development administration 
 
 



1309 404 การวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
    Strategic Planning and Management 
    แนวคิดและทฤษฎีของการวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาเครื่องมือส าหรับ    
การค้นหาปัญหาการแก้ไขปัญหา การวางแผน การบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคการบริหารงานในองค์การภาครัฐ กรณีศึกษา
เกี่ยวกับวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ 
    Concepts and theories of strategic planning and management, tool development 
for searching problems, solution, planning, management, monitoring, and evaluation; human 
resources development, working standard setting, management techniques in public sectors, 
case study of strategic planning and management in public sectors 
 
1309 405 การบริหารโครงการ            3(3-0-6) 
    Project Management 
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
กระบวนการและเทคนิคในการวางแผนโครงการ การคาดการณ์ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนในการ
ด าเนินงานตามแผน ความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนและการบริหารโครงการ หลักการและเทคนิคในการ
วิเคราะห์โครงการ การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
    Concepts and theories of project planning, goals and objectives setting; the 
process and techniques of project planning, speculation the results and impacts of planning 
implementation; interconnecting between planning and project management; principles and 
techniques of project analysis, project monitoring and project evaluation 
 
1309 406 จริยธรรมส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 
    Ethics for Public Administration 
    ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหาร พฤติกรรมของข้าราชการกับการพัฒนา
ประเทศ ปัญหาคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ การควบคุมการบริหารรัฐกิจ และแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับ
ปัญหาจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 
    Philosophy and concepts of public administrative ethics, behavior of public 
official and national development, various forms of corruption problems, public 
administrative control and methods in correcting public administrative ethics problem  
 
1309 407 สัมมนาการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ    3(3-0-6) 
    Seminar on Public Governance Networks   
    แนวคิดเก่ียวกับบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ การบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ
ของไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในบริบทของสังคมไทยและภายใต้
วัฒนธรรมการบริหารแบบไทย แนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการบริหารจัดการเครือข่ายภาคสาธารณะ 



    Concepts of public governance and governance networks; Thai public 
governance networks; problems and obstacles of networking and collaborating in Thai social 
context and under Thai administrative culture; approaches and tools for enhancing public 
governance networks; factors effecting successes and failures of governance networks 
 
 
1309 408 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     3(3-0-6) 
    Local Government Organization Administration  
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การเปรียบเทียบรูปแบบการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หลักการส าคัญของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาท้องถิ่นไทย 
    Concepts and theories of local government; forms of Thai local government 
organization; relationship between central, provincial and local administration; comparison 
of local administration forms; main principle of local administration, factors affecting local 
administration; problems, obstacles and trend of local administration development in 
Thailand 
 
1309 409 สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      3(3-0-6) 
    Seminar on Good Governance 
    แนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์ประกอบของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักการและแนวคิดของนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ส านึกรับผิดชอบ         
และความคุ้มค่า ตัวชี้วัด และตัวอย่างของการใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์องค์การ 
    Concepts and evolution of good governance; component of good governance, 
principle and concepts of rule of law, ethics, transparency, participation, accountability, and 
efficiency; indicators and examples of indicators using for organization analysis 
 
1309 410 รัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่              3(3-0-6) 
    Postmodern Public Administration 
    ก าเนิดและมิติใหม่ของรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่จุดมุ่งเน้น กระบวนทัศน์ที่ก้าวหน้า
และคุณูปการของรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ ข้อวิพากษ์และการโต้กลับของแนวทางนี้ 
    The emergence and new aspects of postmodern public administration ; focuses, 
progressive approaches and contributions of postmodern public administration; criticism and 
their responses 
 
 
 
 



1309 411 การวิเคราะห์นโยบายเชิงตีความ               3(3-0-6) 
    Interpretive Policy Analysis 
    ก าเนิดของรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์และตีความและอิทธิพลต่อการศึกษานโยบาย การประยุกต์
กระบวนทัศน์เชิงตีความในการวิเคราะห์นโยบาย กรอบวิเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ในการตีความนโยบาย มุมมองการ
วิเคราะห์ที่ลึกขึ้นจากการวิเคราะห์นโยบายเชิงตีความ 
    The emergence of critical and interpretive political science and influences to 
policy studies; the implication of interpretive approach in policy analysis, analytical 
frameworks for interpreting policies; analytical insights of interpretive policy analysis 
 
1309 412   การวิเคราะห์นโยบายเชิงปรึกษาหารือ               3(3-0-6)  
    Deliberative Policy Analysis  
    ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์นโยบายในเชิงเทคนิค ข้อเรียกร้องนโยบายศาสตร์ที่ให้ความส าคัญ            
กับค่านิยมประชาธิปไตย การให้ความส าคัญกับการถกแถลงในทางการวิเคราะห์นโยบาย ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือกับการศึกษานโยบาย มิติส าคัญและวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายเชิงปรึกษาหารือ 
ความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์นโยบายเชิงวิพากษ์และตีความ ประเด็นท้าทายและแนวโน้มของกระบวนทัศน์นี้ 
    Limitations of technocratic policy analysis; the demands for policy science of 
democracy; the argumentative turn in policy analysis; deliberative democracy and policy 
studies; key aspects and methods of deliberative policy analysis; relations to critical and 
interpretive policy analysis; challenges and prospects of the approach 
 
1309 413 สัมมนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
    Seminar on Environmental Governance 
    แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่น าโดยรัฐและกลุ่มทุน การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและภาคประชาสังคม   
    Concepts of environmental governance; problems of mechanisms in managing 
natural resources and environments led by the state and corporations; multi-stakeholders 
collaboration for environmental governance; the promotion of the role of civil society and 
community-based environmental governance 
 
1309 414 สัมมนาการพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคม     3(3-0-6) 
    Seminar on Social Capital-based Development 
    แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม ประเภทของทุนทางสังคม อิทธิพลของทุนทางสังคมต่อการพัฒนา
นโยบายและการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมข้อดีและข้อจ ากัดของการพัฒนาบน
ฐานของทุนทางสังคมบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมในไทยและต่างประเทศ 
    Concepts of social capital; types of social capital; influences of social capital to 
the development; social capital-based developmental policy and governance; advantages 



and disadvantages of social capital-based development; lessons learned from experiences of 
social capital-based development in Thailand and other countries 
 
1309 415 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ          3(3-0-6) 
    Seminar on Disaster Management 
    แนวคิดและประเภทของภัยพิบัติการบริหารจัดการขององค์การที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติ
ชนิดต่างๆ ปัจจัยที่ช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้
กรณีศึกษาของการจัดการภัยพิบัติทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ เป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบการอภิปราย 
เกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมของการแก้ไขปัญหา  
    Concepts and categories of disaster, organizational management responded to 
various forms of disaster, factors leading to efficiency and effectiveness of disaster 
management, using disaster cases both in Thailand and other countries as examples for 
discussion about the suitable ways and forms of problem solving 
 
1309 416 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
    Economics for Community Development 
    แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รูปแบบและ
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลไกและกระบวนการในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    Concepts and theories of economics relating to the community economic 
development; forms and approaches of community economic development; mechanism 
and process for community participation development, the development of self-sufficient 
economy system within communities, concept of sustainable development 
 
   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
1306 501  วิทยานิพนธ์                       12 หน่วยกิต  
    Thesis 
    การคัดเลือกและศึกษาค้นคว้าประเด็นหรือปัญหาทางการเมืองการปกครองและนโยบาย
สาธาณณะ ด าเนินการวิจัยภายใต้การให้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อหาค าตอบที่เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา หรือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการเมืองการปกครอง หรือนโยบายสาธารณะ 

  Selection and study of an interesting issue or problem in politics and public 
policy ; conducting research work under the supervision and advice of thesis advisory 
committee to seek the answer to the problem or to create a body of knowledge in the field 
of politics or public policy 
 
 
 
 



ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 

  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ รหัสรายวิชามีตัวเลข 7 หลัก 
โดยมีความหมายดังนี้ (ไม่รวมรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย)  

 เลขรหัสตัวที่ 1-2      หมายถึง     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 เลขรหัสตัวที่ 3-4                     หมายถึง            หลักสูตรที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัว ที่ 5      หมายถึง             หมวดวิชา 
  1          แทน               หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  2                                    แทน               หมวดวิชาแกน 
  3                                    แทน               หมวดวิชาบังคับสาขา 
  4                                    แทน               หมวดวิชาเลอืก 
  5          แทน               หมวดวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 
  6                                   แทน               หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
 เลขรหัสตัวที่ 6-7      หมายถึง              ล าดับรายวิชา 

  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ตัวอย่าง  3(3-0-6) 
  ตัวเลขหน้าวงเล็บ       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขในวงเล็บที่ 1     หมายถึง   จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขในวงเล็บที่ 2     หมายถึง    ปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขในวงเล็บที่ 3     หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์



 


