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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 Foundations of Political Theory and Philosophy

 Advanced Public Governance Theories    

 Advanced International Relations Theories

 Political Inquiry and Analysis

 Advanced Quantitative Research 
 Methodology in Social Science 

 Advanced Qualitative Research 
 Methodology in Social Science 

 Seminar on Comparative Politics

 Seminar on Political Institutions, 
 Political Process and Public Law

 Seminar on Ecology of Administration in
 Globalization Era

 Seminar on Public Policy 

 Seminar on International Politics, 
 Theories and Practices  

 Cooperation

 Seminar on Local Collaboration

 
 

 Seminar on Political Economy

 Seminar on Political Ecology

 Seminar on Alternative Political Thought

 Seminar on Peasant Politics and Rural 
 Development  

 Seminar on Social Movements and
 Politics of Justice 

 Seminar on Policy and Politics of Poverty
 Alleviation

 Seminar on Selected Topics in Comparative 
 Politics

 Individual Study in Politics

 Seminar on Local Governance 

 Seminar on Public Policy Analysis

 Seminar on Participatory and 
 Collaborative Planning 

 Seminar on Disaster Management

 Seminar on Development Administration 

 Seminar on Urban Politics, Policy and Planning 

 Seminar on Environmental Law, 
 Politics and Governance



317ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 Seminar on Selected Topics in Public
 Policy and Governance

 Individual Study in Public Policy and 
 Governance

 Seminar on Comparative Foreign 
 Policy Process

 Seminar on Globalization and 
 International Security

 Seminar on Selected Topics in 
 International Relations

 Individual Study in International Relations

 Thesis
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 Classic and modern political philosophies; political 
theories and schools of thought, theoretical debates on 
goodness, good society, power, authority, legitimacy and 
justice; theoretical arguments on the relationship of the state 
and society; basis of political regimes, political systems, 
political institutions and political process; and theoretical 
assumptions of the role of citizens in democratic politics

  
 

 

 

 Evolution and the shift of public administration 
paradigm to public governance studies; theoretical 
discussions on the transition from government to governance 
approaches ; patterns, key characteristics and principles of 

 

 

 Fundamental concepts of international relations; 
the nature and structure of international relation system; 
political, economic, social, cultural factors and ideology that 
affect state behaviors; tools for operating in international 
relations; and forms of international cooperation development
  

 

 

 Foundations of political inquiry and analysis ; the 
emergence of skepticism ; research paradigms ; different 
ontological backgrounds in addressing the nature of being 
; epistemological assumptions of knowledge accessibility ; 
challenges of ontological pluralism and multiple epistemol
ogies ; and the relations of ontological and epistemological 
stands to methodological considerations
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 The nature of empirical social science; philosophical 
assumptions underlying the empirical observation of the 
phenomena; strategies for designing research that can 
provide empirical tests of theories; sampling, proving 
validity and testing reliability; and advanced quantitative 
methods for collecting, analyzing and visualizing data
 

, 

qualitative research; strategies for making creditability in 
making claims; the adoption of critical and interpretive 
approaches; practices of discourse analysis for framing 
qualitative data; practices of narrative analysis for effective 
storytelling; and tactics in generating grounded theory 
inductively and making contribution to existing knowledge

 The development and scope of the study of 
comparative politics; approaches and forms of comparison; 
the emergence and survival of democratic and authoritarian 
regimes in comparative perspective; the comparison of 
political cultures and systems; comparative politics of the 
Global North and the South; and challenges in the study of 
comparative politics

 

 

institutions and legitimacy; the articulation of the legal state, 
public law, legal rights and rule of law; and the development 
of constitutions and administrative law and their effects to 
political process

on administration, national development, and technological 
advancement; public and private administration in Thailand; 
and challenges in promoting participation of the civil society 
sector in public administrative process
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 The emergence and development of policy studies 
 

stages, system and rational approaches on the study of 
public policy; the implication of technocratic policy analysis; 
theoretical development of institutional rational choice for 
policy analysis, policy networks and policy advocacy 
coalitions; and theoreticalization of critical, interpretive and 
argumentative approaches in policy analysis

 Theories and approaches to understand world 
politics; aspects of international relations in the Cold War 

system of international relations and its trends

 
cooperation; tensions and wars in globalized world; global 
peace building; new world order and terrorisms; regionalization 
and international cooperation enhancement; liberalization 

UN and EU ; and opportunities and challenges of ASEAN 
community

 

 

 Theoretical background of collaboration; forms 
and levels of collaboration; collaborative issues and 
attributes; collaborative actors and their roles; approaches 

conditions in facilitating the emergence and development 
of sustainable collaboration; collaborative governance; 
politics of collaboration; factors affecting success and 
failures of local collaboration; problems and challenges in 
driving through collaboration; and opportunities and  
prospects in enhancing local collaboration  
   

 

 The interplay between economics and politics; 
the history, philosophies and theories of political economy; 
different roles of state, markets and society in political and 
economic development; the development of political insti
tutions in different economic systems including capitalism, 
socialism and communism; the implications of different 
perspectives of political economy in analyzing how public 
policy is created and implemented
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 Green philosophy addressing the relationships 

impacts of public policy and development approaches on 
environmental changes; the role of environmental politics, 
policies, laws and governance in coping with environmental 
injustice and climate crisis; and politicizing environmental 
issues in the analysis of phenomena in Thailand

 

 Limitations of the mainstream political thought 
and the emergence of the alternatives; ideas and problems 
in modern political thought as an alternative to the current 

beyond on current political studies

 

 Agrarian systems under economic and political 
changes; theoretical perspectives in the rationality of  
the peasants; the transformation of rural settings due to 

between classes and other social groups in agrarian 
societies; food sovereignty and agrarian struggles; and the 
distribution of assets and income, patterns of work and  
divisions of labor, and the dynamics of consumption and 
accumulation in rural societies

 

 Theoretical foundations of social movement  
studies; the relationship between social and political justice 
and struggles for changes; theories and politics of justice; 
the emergence and transformation of the movements;  
international experiences of social movement strategies in 
setting agenda, gaining attention, mobilizing people and 
resources, and convincing the public; and debates on  
political injustice and social movements in Thailand and the 
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 Theoretical perspectives in poverty studies;  
structural poverty and individual constraints; the relations 
of politics of justice, power, rights and poverty; poverty and 
democracy development; impacts of environmental politics 
and environmental management to poverty reproduction ;  
povertization through public policy; political and policy 
initiatives in alleviating poverty ; and challenges of political 

poverty problems

 Politics

   

special interest and relevant to their dissertation under  
supervision of the adviser

administration approaches and the emergence of local 
governance theories that focus the development of local 
networks and collaboration; decentralization as local 
community empowerment rather than local bureaucratiza
tion; theoretical perspectives in local governance enhance
ment; impacts of local governance in enhancing localism, 
local democracy and sustainable development; and interna
tional experiences of local governance practices of local 
authorities through a sharing of power and resources with 
other public organizations, local business and local citizens

 

 Theoretical approaches of public policy analysis; 

positions and roles of policy analysts in the analysis;  
practices of advanced technocratic policy analysis through 
the use of modern policy instruments; critical theory and 
critical policy analysis; theoretical basis and implications of 
interpretive policy analysis; argumentative turn and lessons 
learned of deliberative policy analysis in different settings
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 Planning theories from traditional planning to 
participatory and collaborative planning; the articulation of 
policy theories and planning theories; the practices of 
participatory and collaborative planning; challenges of this 
planning approach and tactics in coping with power  
inequality and gaps of social status; and international  
experiences in doing participatory and collaborative planning

 Seminar on Disaster Management  

 

 
 

 Governance under risks and uncertainty; natural 
crisis and social construction of crisis; risk and vulnerability 
analysis; the relations of crisis assumptions, crisis politics, 
crisis policy and planning, and crisis governance; technology 

crisis governance; collaborative crisis governance; challenges 
and paradox of crisis governance and democratic practices; 
and international experiences of environmental, economic 
and political crisis governance

 

 

 
 

 The development from comparative public  
administration to development administration; development 
approaches and implications in the Global North and the 
South; 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  

  
  

 

 Urban theories, urbanization and urban politics; 
 

development approach; the role of urban policy and planning 

politics, urban policy and urban planning; approaches in 
urban policy analysis and planning; challenges in making 

sustainable cities under the condition of cosmopolitanism; 
and international experiences in developing the cities 
through political mechanisms and policy and planning 
instruments
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 the role of process work, genuine dialogue and deliberation 

 
solutions, building consensus and enhancing mutual  
understanding; and the development of the recognition of 

without common ground

 

 

 Principles of environmental law and hearings 
of the case; politics of allocation and distribution and  
environmental problems; sustainable environmental  
governance through participation, cooperation among  

nization of the communities in governing the commons

and governance

  

 Topics as related to policy and governance  

dissertation under supervision of the adviser

 

 Main approaches to comparative foreign policy 
formulation; process of rational decision making, policy 
determinant; forms and aspects of political system; stages 
of economic development; and social and political structures 
in various countries

  

 The amalgamation of measures taken by states 
and international organizations and others to ensure  

traditional security including global energy and food 
security ; the transformation of global terrorism; challenges 
of military action in globalized world ; international regime 
and diplomatic process to make diplomatic agreements; and 
the linkage of international and national security

 
International Relations
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 Topics as related to International Relations  

dissertation under supervision of the adviser

 

 The research leading to new knowledge in the 

and governance or international relations, by which it must 
be published in the form of a thesis or research report in line 
with academic ethics
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 Introduction to Political Science            

 Thai Politics and Government  

 Thai Administration System  

 Research Methodology in Political Science

 Statistical Methods for Political Science

 

 Political Philosophy and Political Theory

 Comparative Politics and Government

 Critical and Radical Political Theory

 Political Change, Civil Society, and Democracy

 Scope and Theory of Public Administration

 Public Policy

 Organization Theory and Management

 Human Resource Management

  
  

 Seminar on Political Theories of Violence and  
 Nonviolence
   

 Seminar on Theories of Democracy

 Seminar on Contemporary Political Ideologies

 Seminar on Theories of Social Movements

 Seminar on Globalization and World Politics 

 Seminar on Contemporary Political 
 Theory of Social Justice  

 Seminar on Special Problems in Political 
 Philosophy and Political Theory

 Seminar on Politics of Development

 Seminar on Politics and Government in 
 Southeast Asia

 Seminar on Politics, Political Change,
 and Social Movements in Isan

 Seminar on Selected Topics in Comparative 
 Politics and Government  

 Seminar on Selected Topics in Thai 
 Politics and Government

 Seminar on Constitution and Political Institution  

 Seminar on Local Politics and Government  

 Seminar on People Participation in Local 
 Governance 

 Seminar on Comparative Local Government
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 Seminar on Thai Economic, Social, and 
 Political Systems

 Seminar on Public Law

 Seminar on International Politics

 Public Financial and Fiscal Administration

 Seminar on Modern Public Management 

 Development Administration

 Strategic Planning and Management

 Project Management

 Ethics for Public Administration

 Seminar on Public Governance Networking

 Local Government Organization Administration 

 Seminar on Good Governance  

 Postmodern Public Administration  

 Interpretive Policy Analysis

 Deliberative Policy Analysis

 Seminar on Environmental Governance

 Seminar on Social Capital-based Development

 Seminar on Disaster Management 

 Economics for Community Development  

 Thesis
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 Meaning, history, and scope of political studies; 

and government, public administration and public affairs, 
and international affairs

  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 

 

 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     

 

 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, 

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



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

755

 Political Philosophies and Political theories of 
various schools of thoughts, and the application of those 
theories and theories to analysis and understand socio-  

 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

 

 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, 

and social inquiry

 

 

   
 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

 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

 

 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
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 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

 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  

  

 Theories of violence and nonviolence ; history and 
nature of nonviolence Practice ; the politics of nonviolence 
; civil disobedience

 

 Political theories which addresses questions about 

of democratic theory and its corresponding institutional form; 
current debates about the quality of democracy in the  
modern world

 

 Major contemporary political ideologies such as 
liberalism, socialism, Marxism, conservatism, nationalism, 
anarchism, feminism, and other relevant political ideologies

 

 Theories of social movements such as rational 
choice, resource mobilization, political process, political 
opportunity, and new social movements; assessment of their 
strength and weakness

 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

governance, global social Movements, and human rights
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 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.

 Comprehensive study of political philosophy and 
political theory in some important issuessuch as rights, 
liberty, equality, justice, and sovereignty, etc.

Second World War to present; political economic, and 
socio-cultural changes as a result of the change in the 

 

  

 

 Comparative analytical study of the similarity and 
difference of the politics and government in Southeast Asian 
countries

  

 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

 Comprehensive study of comparative politics and 
government in some important issues such as political 
culture, political development, and democratization, etc
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 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

 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

 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

     

   

 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

 

 Comparative study of concepts, theories, and 
forms of local government in various countries

 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
  

 

 
 

 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
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 To study and analyze international institutions, 
key components and processes for driving international 
politics; international situation or current key political issues 

 
operation of international relations such as geographies, 
economics, politics, ideologies, international regimes, 
political elites, interest groups etc

 
on economic, social and political conditions in Thailand, 

 
administration in Thailand

 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

 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

 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

 

 
 

 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
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 Philosophy and concepts of public administrative 

various forms of corruption problems, public administrative 
control and methods in correcting public administrative 
ethics problem 

  
 

 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

 
 

 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

 Concepts and evolution of good governance; 
component of good governance, principle and concepts of 
rule of law, ethics, transparency, participation, accountability, 

for organization analysis

 The emergence and new aspects of postmodern 
public administration ; focuses, progressive approaches and 
contributions of postmodern public administration; criticism 
and their responses

 

 The emergence of critical and interpretive political 
 

of interpretive approach in policy analysis, analytical 
frameworks for interpreting policies; analytical insights of 
interpretive policy analysis
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 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

 

 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

 Concepts of social capital; types of social capital; 
 

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

 Concepts and categories of disaster, organization-
al management responded to various forms 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

 

 Concepts and theories of economics relating  
to the community economic development; forms and  
approaches of community economic development;  
mechanism and process for community participation 

system within communities, concept of sustainable  
development

 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 
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