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สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
Leadership in Society Business and Politics
ชื่่�อปริิญญา	ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
ศศ.บ. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง )
B.A. (Leadership in Society, Business and Politics)

ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
ปรััชญา

สัังคมไทยและสัังคมโลก ได้้เปลี่่ย� นแปลงและซัับซ้้อนอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งความหลากหลาย ใน
มุุมมองและแง่่คิิด ก่่อให้้เกิิดความแตกแยก ความแตกต่่างทางการเมืือง เศรษฐกิิจและสัังคมมากขึ้้�น
โดยเฉพาะในสัังคมไทย ดัังนั้้�น แนวคิิดสัังคมธรรมาธิิปไตย เป็็นแนวคิิดใหม่่ ที่่�ต้้องการความเป็็นธรรม
และความสงบสุุข และต้้องการสัังคมที่่มีี� ความเป็็นประชาธิิปไตย วิิทยาลััยนวััตกรรมสัังคม มหาวิิทยาลััย
รัังสิิตได้้ศึึกษา วิิเคราะห์์และปรัับปรุุงหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และ
การเมืือง เพื่่�อให้้เป็็นหลัักสููตรแบบองค์์รวมและแบบสหวิิทยาการ ที่่�มีีเนื้้�อหาสาระสัังคมธรรมาธิิปไตย
สอดแทรก ครอบคลุุมความรู้้�สาขาต่่าง ๆ ในการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�แบบองค์์รวมและมีีองค์์ความรู้้�
เฉพาะ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมของบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความสามารถในการเป็็นผู้้�นำำ�ที่มีี่� ความรอบรู้้�ในทุุก
ศาสตร์์ที่จำ่� ำ�เป็็นสำำ�หรัับการเริ่่ม� ต้้นประกอบวิิชาชีีพและการดำำ�เนิินชีีวิิตในทุุกสาขาอาชีีพ พร้้อมทั้้�งพััฒนา
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องให้้สามารถคิิด วิิเคราะห์์ และประยุุกต์์ใช้้ ความรู้้�ให้้เข้้ากัับสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
อย่่างเป็็นพลวััต อัันเป็็นคุุณสมบััติที่ิ จำ่� ำ�เป็็นต่่อการมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ทางสัังคม ผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ และผู้้�นำำ�
ทางการเมืือง ผู้้�นำำ�ทางรััฐกิิจ รวมทั้้�งการเป็็นผู้้�นำำ�ในทุุกในระดัับขององค์์กรในสัังคมโลกยุุคใหม่่
ความสำำ�คััญ
เพื่่�อผลิิตและพััฒนาบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�มีีศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิ
วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อให้้บััณฑิิตมีีความรู้้� ความสามารถในการศึึกษา ค้้นคว้้า คิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ด้้วยหลััก
วิิชาการทั้้�งด้้านสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์แบบบููรณาการอย่่างเป็็นองค์์รวม
2. เพื่่�อให้้บััณฑิิตเป็็นผู้้�ที่่�มีีสติิปััญญา มีีความรอบรู้้�แบบรอบด้้าน มีีวุุฒิิภาวะ ทั้้�งทางอารมณ์์และ
จิิตสำำ�นึึก มีีวิิสััยทััศน์์ มีีจิินตนาการสร้้างสรรค์์ ที่่�ยืืนอยู่่�บนพื้้�นฐานของการเข้้าใจความเป็็นจริิงทางการเมืือง
เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม
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โครงสร้้างหลัักสููตร
• ระยะเวลาศึึกษาตลอดหลัักสููตร 4 ปีี
•	จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 			

126

หน่่วยกิิต

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป					
30
หน่่วยกิิต
		 หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปแบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 กลุ่่�มที่่� 1 และ กลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม		
15
หน่่วยกิิต แบ่่งเป็็น
		 กลุ่่�มที่่� 1 	อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
3
หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร 		
12
หน่่วยกิิต
		 (Internationalization and Communication)			
		 โดยกลุ่่�มที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 กลุ่่�ม 2.1 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language) 6
หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�ม 2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ถึึง กลุ่่�มที่่� 8 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม 		
15
หน่่วยกิิต
	นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือกวิิชาได้้ไม่่
เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
		 กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้นำ� �ำ และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่่�มที่่� 4 	ศิิลปะและวััฒนธรรม (Arts and Culture)
		 กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่่�มที่่� 6 	รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล (Digital Media Literacy)
		 กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ (Essence of Science)
		 กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์ (RSU My-Style)
หมวดวิิชาเฉพาะ			
90
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
		 1) วิิชาชีีพ			
75
หน่่วยกิิต
			 ก.
วิิชาชีีพ-บัังคัับ 48
หน่่วยกิิต
			 ข.
วิิชาชีีพ-เลืือก 27
หน่่วยกิิต
		 2) กลุ่่�มวิิชาโท		
15
หน่่วยกิิต
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี ไม่่น้้อยกว่่า 6
หน่่วยกิิต
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แนวทางการประกอบอาชีีพ
1.	นัักการเมืืองระดัับชาติิ
2.	นัักการเมืืองท้้องถิ่่�นในระดัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด และองค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
3.	นัักพััฒนาสัังคมในองค์์การภาคประชาสัังคม องค์์การภาคประชาชน หรืือมููลนิิธิิ
4.	นัักธุุรกิิจ
5. ผู้้�ประกอบการและอาชีีพอิิสระต่่างๆ
6.	ข้้าราชการและพนัักงานรััฐทั้้�งในส่่วนกลาง ภููมิิภาค และท้้องถิ่่�น
7.	นัักวิิชาการ
8.	พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่�องค์์การอิิสระ
9.	สื่่�อสารมวลชน ด้้านวิิเคราะห์์ข่่าวด้้านการเมืือง ธุุรกิิจ และสัังคม
10.	ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโทและเอก
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แผนการศึึกษาสาขา ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2

ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -1)
RSU 112 Sports for Health1(0-2 -1)
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
SOI 108 Self Development
3(3-0-6)
SOI 109 Social Protocol		
3(3-0-6)
					
Total 12 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)		
SOI 112 Social Innovation
3(3-0-6)
		 Communication and Wisdom
SOI 125 Leadership and 3(3-0-6)
		 Establishing Inspiration
SOI 131 Theories of Social, Business, 3(3-0-6)
		 and Political Leader		
					 Total 15 Credits

ภาคการศึึกษาที่่� 1
XXX xxx Language		
3(x-x -x)
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)
SOI 224 Business Leadership
3(3-0-6)
		 Skills Development		
SOI 223 Introduction to Social Science 3(3-0-6)
SOI 231 Innovation in Business
(3-0-6)
		 Operation and Ownership for Society3
SOI 236 Know the Technology
3(3-0-6)
		 Like Leader		
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
XXX xxx Language		
3(x-x -x)
RSU xxx General Education (Group 3-8)3(x-x -x)
SOI 225 Introduction to Political
3(3-0-6)
		 Science		
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 3

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)		
SOI 311 Politics of the People’s
3(3-0-6)
		 Movements		
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU xxx General Education (Group 3-8)3(x-x -x)
SOI 342 New Social Science Research 3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
SOI 442 Training		
3(0-35 -18)
					 Total 3 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
SOI 444 Seminar in Leadership
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
SOI 443 Scholarly Paper		
6(0-18 -9)
					 Total 6 Credits
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แผนสหกิิจศึึกษา
แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2

ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -1)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2 -1)
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
SOI 108 Self Development
3(3-0-6)
SOI 109 Social Protocol		
3(3-0-6)
					 Total 12 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
RSU xxx General Education
		 (Group 3-8)		
3(x-x -x)
SOI 112 Social Innovation
3(3-0-6)
		 Communication and Wisdom
SOI 125 Leadership and 		
3(3-0-6)
		 Establishing Inspiration		
SOI 131 Theories of Social, Business, 3(3-0-6)
		 and Political Leader		
					
Total 15 Credits

ภาคการศึึกษาที่่� 1
XXX xxx Language		
3(x-x -x)
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)		
SOI 213 Innovation in Business
3(3-0-6)
		 Operation and Ownership for Society
SOI 236 Know the Technology
3(3-0-6)
		 Like Leader		
SOI 224 Business Leadership
3(3-0-6)
		 Skills Development		
SOI 223 Introduction to Social Science 3(3-0-6)
				
Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
XXX xxx Language		
3(x-x -x)
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)			
SOI 225 Introduction to Political
3(3-0-6)
		 Science		
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
				
Total 18 Credits
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แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 3

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)		
SOI 311 Politics of the People’s
3(3-0-6)
		 Movements		
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU xxx General Education
3(x-x -x)
		 (Group 3-8)		
SOI 342 New Social Science Research 3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
				
Total 18 Credits

ภาคการศึึกษาที่่� 1
SOI 444 Co-operative Education
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Core-Elective		
3(3-0-6)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
SOI 441 Co-operative Education 9(0-35 -18)
					 Total 9 Credits
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คำำ�อธิิบายรายวิิชา
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สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
Leadership in Society Business and Politics

วิิชาชีีพ-บัังคัับ		
SOI 108 การพััฒนาตนเอง
3(3-0-6)
		 (Self Development)
		
วิิธีีการพััฒนาตนเอง เพื่่�อสร้้างอุุปนิิสััยที่่�ดีี ได้้แก่่ การพััฒนาจิิตใจ การพััฒนาทางด้้าน
อารมณ์์ การพััฒนาความคิิดและสติิปัญ
ั ญา รวมถึึงทัักษะต่่างๆ ที่จ่� ะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ตนเองและ
อยู่่�ภายในสัังคมได้้อย่่างมีีธรรมาธิิปไตย
SOI 109
		

ระเบีียบพิิธีีปฏิิบััติิทางสัังคม
3(3-0-6)
(Social Protocol)
การเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ผู้นำ�้ ำ� บุุคลิิกภาพ กิิริยิ ามารยาท การพููดคุุย การพบปะสัังคมและ
ปฏิิบััติิตััวให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน  ให้้เข้้าใจมารยาททางสัังคม และเป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมในการเข้้าสัังคม นำำ�องค์์ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในสัังคมโลก สัังคมการทำำ�งาน และชีีวิิตปััจจุุบััน
เป็็นอย่่างดีี
		
SOI 112 นวััตกรรมสัังคม การสื่่�อสาร และภููมิิปััญญา
3(3-0-6)
		 (Social Innovation Communication and Wisdom)
        
วิิเคราะห์์ข่า่ วสาร บทความ การพััฒนาการสื่่อ� สารในรููปแบบต่่างๆ รวมไปถึึงการสร้้างและ
พััฒนาผลงาน พััฒนาสิินค้้า เพื่่�อต่่อยอดและส่่งต่่อสิินค้้าไทยสู่่�ตลาดโลก ผ่่านเครื่่�องมืือทางโซเชีียลมีี
เดีีย และแอพพลิิเคชั่่�นใหม่่ๆ ให้้เป็็นประโยชน์์กัับการทำำ�งานในโลกดิิจิิทััล
		
SOI 125 ผู้้�นำำ�กัับการสร้้างแรงบัันดาลใจ
3(3-0-6)
		 (Leadership and Establishing Inspiration)
การเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจจากแนวคิิดและการปฏิิบััติิของผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจและ
การเมืือง ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและได้้รัับการยอมรัับ ด้้วยแนวคิิด  เพื่่�อสร้้างผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงใน
ทิิศทางที่่�ดีขึ้้ี น 
� เพื่่อ� หาแนวทางในการพััฒนาตนเอง แนวทางการพััฒนาชุุมชน และสัังคม สู่่�ความยั่่�งยืืน  

Rangsit University Bulletin 2019-2020
วิิทยาลััยนวััตกรรมสัังคม College of Social Innovation

SOI 131
		

ทฤษฎีีผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และ การเมืือง
3(3-0-6)
(Theories of Social, Business, and Political Leader)
วิิเคราะห์์แนวคิิด ทฤษฎีีภาวะผู้้นำ� ำ�ต่า่ งๆ ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั เข้้ากัับการ เปลี่่�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืืองในแต่่ละยุุคสมััย โดยวิิเคราะห์์ร่่วมกัับอััตชีีวประวััติิ ความคิิด วิิสััยทััศน์์
และอุุดมการณ์์ รวมถึึงปััจจััยการเป็็นผู้้�นำำ�ของผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจและการเมืืองที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
หรืือได้้รับั การยอมรัับในสัังคมตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัน 
ั รวมถึึงอุุปสรรคและข้้อจำำ�กัดั ในการสร้้างภาวะ
ผู้้�นำำ� เพื่่�อวิิพากษ์์รููปแบบภาวะผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจและการเมืืองที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับโลกใน
ยุุคดิิจิิตอล
SOI 223	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางสัังคม
3(3-0-6)
		 (Introduction to Social Science)
          
การเรีียนรู้้�ตนเองจาก ครอบครััว กลุ่่�ม/องค์์กร ชุุมชนและสัังคม เรีียนรู้้�จากสถานการณ์์
ปััญหาสัังคมที่่�เกิิดขึ้้น 
� สาเหตุุของปััญหา แนวทางแก้้ไข การจััดสวััสดิิการทางสัังคม การป้้องกััน แนวทาง
แก้้ไขปััญหา และ แนวคิิดสิิทธิิมนุุษยชน
SOI 224 การพััฒนาทัักษะผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		 (Business Leadership Skills Development)
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการธุุรกิิจเบื้้�องต้้น รููปแบบของธุุรกิิจและปััจจััยในการประกอบ
ธุุรกิิจ โครงสร้้างการบริิหาร การบริิหารงานภายในองค์์กร การบริิหารทรััพยากรบุุคคล การบริิหารงาน
ตั้้�งแต่่การผลิิต  การตลาด การจััดจำำ�หน่่าย การเงิิน  และการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการบริิหารและจััดการ
ธุุรกิิจ รวมถึึงจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของธุุรกิิจ
SOI 225 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
		 (Introduction to Political Science)
          
แนวคิิดทฤษฎีี ความหมายและความสำำ�คััญของการเมืืองกัับชีีวิิต  ระบบการเมืืองการ
ปกครองแบบประชาธิิปไตย ปรากฏการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง พััฒนาการทางการเมืือง รััฐธรรมนููญ และ
สถาบัันทางการเมืืองที่่�สำำ�คััญ
SOI 231
		

นวััตกรรมการทำำ�ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม และการเป็็นผู้้�ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation in Business Operation and Ownership for Society)
แนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ คุุณลัักษณะการประกอบการ
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ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม กระบวนการการทํําธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ในการพััฒนาธุุรกิิจให้้ประสบความสํําเร็็จ การสร้้าง
แรงบัันดาลใจในการทํําธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
		
SOI 236 	รู้้�ทัันเทคโนโลยีีอย่่างผู้้�นำำ�
3(3-0-6)
		 (Know the Technology Like Leader)
บทบาทและความสำำ�คััญของการจััดการเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�ได้้ใช้้เพื่่�อการวางแผน 
การควบคุุม การตััดสิินใจ และพััฒนาความคิิดของผู้้�นำำ�  ให้้ทัันสมััยสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษามีีความรู้้� ความเข้้าใจบทบาทผู้้�นำำ�และภาวะผู้้�นำำ�ในยุุคดิิจิิทััล
SOI 311 การเมืืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
(Politics of the People’s Movements)
                 ความเป็็นมา แนวคิิด ของขบวนการทางสัังคมแนวใหม่่ การเปลี่่�ยนแปลงและการปรัับ
ตััวทางสัังคม  ของภาคประชาสัังคม  และแนวคิิด ความหมายของการเมืืองภาคประชาชน การปรัับ
ตััวเพื่่�อให้้มีีพื้้�นที่่�ทางสัังคม ปััญหา อุุปสรรค แนวโน้้ม และการแก้้ไขเพื่่�อพััฒนาสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน
SOI 342
		

การวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์แบบใหม่่
3(3-0-6)
(New Social Science Research)
ความสำำ�คัญ
ั ของการวิิจัยั ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั ทางสัังคมศาสตร์์แบบใหม่่ ที่่มุ่่�� งเน้้นการแก้้ปัญ
ั หา
และ สร้้างนวััตกรรมทางสัังคม ธุุรกิิจ และ การเมืือง ด้้วยการฝึึกการเขีียนโครงร่่างงานวิิจััยและทดลอง
ทำำ�วิิจััยขนาดเล็็ก
SOI 441 	สหกิิจศึึกษา
9(0-35-18)
(Co-operative Education)
วิิชาบัังคัับก่่อน : มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตสะสมไม่่น้้อยกว่่า 108 หน่่วยกิิต หรืือเป็็นไปตาม
ดุุลยพิินิิจของสาขาวิิชา
                   การฝึึกงานในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยปฏิิบััติิงานเสมืือนเป็็นพนัักงานประจำำ�ของหน่่วย
งานนั้้�นเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 16 สััปดาห์์ หรืือไม่่น้้อยกว่่า 560 ชั่่�วโมง และมีีงานเฉพาะที่่�ได้้รัับมอบ
หมายจากหน่่วยงานให้้ปฏิิบััติิให้้เสร็็จสิ้้�นในระยะเวลาฝึึกงาน นัักศึึกษาต้้องทำำ�บัันทึึกประจำำ�วัันส่่งทุุก
สััปดาห์์ และต้้องผ่่านการประเมิินของหน่่วยงานที่่�ปฏิิบััติิงานหรืือ
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SOI 442

การฝึึกงาน
3(0-35-18)
(Practicum)
วิิชาบัังคัับก่่อน : มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตสะสมไม่่น้้อยกว่่า 102 หน่่วยกิิต หรืือเป็็นไปตาม
ดุุลยพิินิิจของสาขาวิิชา
                   นัักศึึกษาจะต้้องฝึึกงานกัับองค์์กรที่่�ให้้บริิการแก่่สัังคม โดยมีีเวลาฝึึกงานไม่่ต่ำำ��กว่่า 140
ชั่่�วโมง เพื่่�อที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับประสบการณ์์ในการทำำ�งานกัับองค์์กรเพื่่�อสัังคม รัับรู้้�วััตถุุประสงค์์ของ
องค์์กร การปฏิิบััติิงาน วััฒนธรรมการทำำ�งาน ความรัับผิิดชอบ และบริิการขององค์์กร การประเมิินการ
ฝึึกงานจะกระทำำ�จากรายงานของนัักศึึกษา และการประเมิินจากองค์์กร
SOI 443 	สารนิิพนธ์์
6(0-18-9)
(Scholarly Paper)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตสะสมไม่่น้้อยกว่่า 120 หน่่วยกิิต หรืือเป็็นไปตาม
ดุุลยพิินิิจของสาขาวิิชา
                   ก่่อนทำำ�สารนิิพนธ์์ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิธีีการ และขั้้�นตอนในการทำำ�วิิจััย การวางแผน
งานวิิจััย การจำำ�แนกปััญหา การกำำ�หนด และการทดสอบสมมติิฐาน การรวบรวมข้้อมููล การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล การเขีียนรายงาน และการนำำ�เสนอ นัักศึึกษาจะทำำ�รายงานภายใต้้ความดููแล และการชี้้�แนะ
อย่่างใกล้้ชิิดของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา นำำ�เสนอผลการวิิจััยในรููปข้้อเขีียน และการสอบสััมภาษณ์์
SOI 444
		

สััมมนาความเป็็นผู้้�นำำ�
3(3-0-6)
(Seminar in Leadership)
วิิเคราะห์์ วิิพากษ์์ และ สัังเคราะห์์ความเป็็นผู้้�นำำ�เชิิงประจัักษ์์ของผู้้�นำำ�องค์์กรในระดัับ
ต่่างๆ ตั้้�งแต่่ระดัับท้อ้ งถิ่่�น ระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ เรีียนรู้้�รููปแบบและวิิธีกี ารจััดสััมมนาที่่�เหมาะ
สม ฝึึกฝนการวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์ผ่่านการสััมมนาความผู้้�นำำ�ด้้วยการปฏิิบััติิจริิง
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วิิชาชีีพ-เลืือก		
1. กลุ่่�มวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม

LOS 114	ชุุมชนศึึกษาและการพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�
3(3-0-6)
		 (Community Studies and Leadership Development)
กระบวนทััศน์์ในการพััฒนาชุุมชน ศึึกษาเกี่่ย� วกัับแนวคิิด หลัักการ และ ทฤษฎีีการพััฒนา
ชุุมชน เป้้าหมายการพััฒนาชุุมชน นโยบาย ยุุทธศาสตร์์ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชน กลไกการขัับ
เคลื่่�อน สู่่�ชุุมชนเข้้มแข็็ง การบริิหารจััดการ งานพลัังกลุ่่�ม
LOS 115 การจััดการปััญหาสัังคมไทยร่่วมสมััย
3(3-0-6)
		 (Management of Thai Contemporary of Social Problems)
   
การประยุุกต์์แนวคิิดและทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ วิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ สาเหตุุของ
 ปััญหา ผลกระทบ และการจััดการแก้้ไขปััญหาสัังคมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อบุุคคล โครงสร้้าง และ ความ
สััมพัันธ์์ของสมาชิิกในสัังคม โดยใช้้วิิธีีการศึึกษาหััวข้้อเฉพาะ
		
LOS 215 ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
3(3-0-6)
		 (Sufficiency Economy Philosophy)
                   ขอบเขต ความหมาย และความสำำ�คััญของเศรษฐกิิจชุุมชนท้้องถิ่่�น   ครััวเรืือนในระบบ 
เศรษฐกิิจชุุมชนท้้องถิ่่�น  ตลาดท้้องถิ่่�น  เศรษฐกิิจนอกตลาด และ แนวนโยบายเพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น ศึกึ ษาแนวคิิดและทฤษฎีีเศรษฐกิิจพอเพีียงที่่�มีหี ลัักปรััชญาที่่�สัมั พัันธ์เ์ กี่่�ยวข้้องกัับสังั คม
ศาสนา วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม เกษตร และอุุตสาหกรรม ความสำำ�คััญ และประโยชน์์ในการ พััฒนา
และแก้้ไขปััญหาสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืืองของประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้ ใน
การดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�พอเพีียงและพััฒนาตนเองได้้ โดยศึึกษาจากกรณีีศึึกษาที่่�น่่าสนใจและเกิิดขึ้้�นจริิง
LOS 222 	สื่่�อและบทบาททางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
3(3-0-6)
		 (Media and Roles in Society, Business, and Politics)
สื่่อ� กัับบทบาททางการเมืือง ปรากฏการณ์์การเติิบโตของบทบาทสื่่อ� ในยุุทธศาสตร์์ทางการ
เมืือง หลัักการตลาดในการชี้้นำ� ำ�ทางการเมืือง ความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมผ่่านสื่่อ�  บทบาทการนำำ�เสนอผล
สำำ�รวจความเห็็น กับยุ
ั ทุ ธศาสตร์์ทางการเมืือง บทบาทของสื่่�อทางสัังคมที่่�มีีต่่อปรากฏการณ์์ทางสัังคม
ธุุรกิิจ การเมืือง ความเชื่่�อมโยงหน้้าที่่�สื่่�อทั้้�งใน และต่่างประเทศ
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LOS 223 เพศภาวะกัับการพััฒนา
3(3-0-6)
		 (Gender Role and Development)
       
แนวคิิดเรื่่อ� งเพศ และทฤษฎีีสตรีีนิยิ มกระแสต่่างๆ กัับกระบวนการพััฒนาการ ปรัับเปลี่่�ยน
ความสััมพัันธ์ด้์ า้ นเพศภาวะในสัังคมยุุคโลกาภิิวัตน์
ั  บ
์ ทบาทและขบวนการต่่อสู้้�ด้า้ น เพศภาวะในระดัับ
ต่่าง ๆ  
		
LOS 231 	คนชายขอบและนโยบายสัังคม
3(3-0-6)
		 (Marginal People Studies and Social Policy)
ความรู้้�ทั่่ว� ไปเกี่่�ยวกัับคนชายขอบ สถานการณ์์ปัญ
ั หาทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้น ค้
� นห
้ าสาเหตุุและ
แนวทางแก้้ไขปััญหา การพััฒนาสร้้างพื้้�นที่่�รููปธรรมโดยกลไกการขัับเคลื่่�อนจากภายในและภายนอก
กลุ่่�มองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง กระบวนการ เครื่่อ� งมืือและเทคนิิคต่่อประเด็็นปัญ
ั หา นำำ�ไปสู่่�ผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อผลัักดัันในลัักษณะนโยบายทางสัังคม เกี่่�ยวกัับแนวคิิดและ ความหมายของนโยบายและบริิบทที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับโยบาย กระบวนการกำำ�หนดนโยบาย ความสััมพัันธ์์ ระหว่่างนโยบาย แผน และโครงการ
ของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนชายขอบ
		
LOS 235 ปรััชญาสัังคมร่่วมสมััย
3(3-0-6)
		 (Contemporary Social Philosophy)
ความหมาย ลัักษณะ และขอบเขตของแนวคิิดทางปรััชญาสัังคมร่่วมสมััย ของนัักคิิดที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งซีีก
โลกตะวัันตกและตะวัันออก เช่่น คาร์์ลมาร์์กซ์์ แมกซ์์ เวเบอร์์ เอมิิล เดอร์์ไคม์์ ฟููโกต์์ ขงจื้้�อ เม้้งจื้้�อ ฯลฯ
ประเด็็นสำำ�คััญทางอภิิปรััชญา ทฤษฎีีความรู้้�จริิยศาสตร์์ เพื่่�อเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมที่่�เกิิด
ขึ้้�นในปััจจุุบััน
LOS 238 	ทุุนทางสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
3(3-0-6)
		 (Social Capital and Human Security)
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับทุุนทางสัังคม ความหมายของทุุนทางสัังคมภายใต้้ บริิบทของสัังคมไทย
ภาวะของทุุนทางสัังคม ระบบคิิด ค่่านิิยม หรืืออุุดมการณ์์ เกี่่�ยวกัับความเอื้้�ออาทร ต้้องการจะช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลผู้้�อื่นหรืื
่� อมีีความไว้้วางใจซึ่่ง� กัันและกััน ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ แบบองค์์รวมและบููรณาการ การ
พััฒนาจิิตสำำ�นึึกสาธารณะด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบองค์์รวม และบููรณาการ
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LOS 311 จริิยศาสตร์์และความเป็็นธรรมทางสัังคม
3(3-0-6)
(Ethics and Social Justice)
แนวทางในการพิิจารณา แนวคิิด และบรรทััดฐานทางด้้านจริิยศาสตร์์และความ เป็็น
ธรรมทางสัังคมที่่�เป็็นพื้้�นฐานของมุุมมองและจุุดยืืนในการทำำ�ความเข้้าใจสัังคม โดยเชื่่�อมโยง เข้้ากัับ
ประเด็็นปััญหาที่่�เป็็นรููปธรรมของสัังคมไทยและโลก
		
LOS 312	สิิทธิิชุุมชน และ การพััฒนายั่่�งยืืน
3(3-0-6)
(Community Rights and Sustainability Development)
ความหมาย ความสำำ�คััญของสิิทธิิชุุมชน และผลกระทบที่่�มีีต่่อการละเมิิดสิิทธิิชุุมชนใน
มิิติขิ องทรััพยากรสาธารณะ และสิ่่�งแวดล้้อม ศึึกษาแนวคิิด และแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งทาง
สากลและระดัับประเทศ โดยเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นปััญหาที่่�เป็็นรููปธรรม
LOS 444 สััมมนาสัังคมวิิทยา-มานุุษยวิิทยา
3(3-0-6)
		 (Seminar in Sociology and Anthropology)
การสััมมนาทางสัังคมวิิทยา และมานุุษยวิิทยา ในเชิิงสหวิิทยาการ และบููรณาการศาสตร์์
โดยเลืือกสรรจากความสนใจของนัักศึึกษา ใช้้ปรากฎการณ์์ในสัังคม และเรื่่�องราวที่่�เป็็นกระแสของ
สัังคมเป็็นกรณีีศึกึ ษา ; ให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นพิเิ ศษกัับความคิิด วิิพากษ์์วิจิ ารณ์์วาทกรรมทางทฤษฎีี และ
การประยุุกต์์ใช้้อย่่างเหมาะสมกัับสภาพความเป็็นจริิง ของสัังคมไทย

2. กลุ่่�มวิิชาผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ
LOB 116 เศรษฐศาสตร์์ทางเลืือก
3(3-0-6)
		 (Alternative Economics)
ความรู้�ทั่่้ ว� ไปเกี่่ย� วกัับแนวคิิดและการวิิเคราะห์์ของเศรษฐศาสตร์์ทางเลืือก แนวคิิด มุุมมอง
การพััฒนาเศรษฐกิิจแนวใหม่่ และบทเรีียนของการพััฒนาในประเทศไทยนัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม�  พััฒนาเศรษฐกิิจ
แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ เป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษา วิิเคราะห์์ นโยบายการเงิิน การคลััง การใช้้จ่่าย
ของรััฐบาล ทิิศทางบทเรีียนของการพััฒนาประเทศ ตลอดจนเปรีียบเทีียบแบบแผน การพััฒนาของ
ประเทศอื่่�นๆ เช่่น อาเซีียน สหรััฐอเมริิกา ประเทศในยุุโรป ฯลฯ
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LOB 223 องค์์กรแห่่งนวััตกรรม
3(3-0-6)
		 (Innovation Organization)
แนวคิิดและทฤษฎีีด้้านองค์์กรสมััยใหม่่ องค์์กรเสมืือนจริิง องค์์กรแห่่งคุุณภาพ เรีียนรู้้�วิิธีี
การจััดการความรู้้� ที่่�นำำ�ไปสู่่�การสร้้างองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�และการสร้้างองค์์กรแห่่งนวััตกรรม รวมถึึง
การบริิหารเชิิงกลยุุทธ์์เบื้้�องต้้น
LOB 232 นวััตกรรมการจััดการ
3(3-0-6)
		 (Innovation Management)
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับนวััตกรรมด้้านการจััดการสมััยใหม่่ การสร้้าง การประยุุกต์์ใช้้ และ การ
ถ่่ายโอนนวััตกรรมและเทคโนโลยีี เพื่่อ� ประโยชน์์ด้า้ นการจััดการองค์์กร ปััจจััยที่่�มีผลต่
ี อ่ การเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านการจััดการ
LOB 235 การตลาดสีีเขีียว	
3(3-0-6)
		 (Green Marketing)
แนวคิิด ความหมาย ความสำำ�คััญของบทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ การตลาด
ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อสัังคมไทย พััฒนาการของการตลาดตามแนวคิิดเศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจกระแสหลััก สู่่�
เศรษฐศาสตร์์สีีเขีียว และกลไกตลาดที่่�สอดรัับกระแสการพััฒนาแบบยั่่�งยืืน                                  
LOB 322 นวััตกรรมการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Innovation)
การใช้้ความรู้้� ความคิิดสร้้างสรรค์์ ในการแสวงหาวิิธีกี าร และเทคนิิคต่่าง ๆ ในการสรรหา
คััดเลืือก การใช้้ประโยชน์์ การพััฒนา และการธำำ�รงรัักษาทรััพยากรมนุุษย์์ โดยการต่่อยอดจากความรู้เ�้ ดิิม
LOB 325 การบริิหารธุุรกิิจต่่างวััฒนธรรม
3(3-0-6)
		 (Cross Culture Management)
                   แนวคิิด การบริิหาร และ การจััดการธุุรกิิจ วิิธีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ข้้ามชาติิ อิทิ ธิิพล
ของวััฒนธรรม การเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคม ที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงาน ผลกระทบของความแตกต่่างทาง
สภาวะแวดล้้อมต่่อการจััดการ และบริิหารธุุรกิิจของบริิษััทข้้ามชาติิ โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบในกลุ่่�ม
ประเทศที่่�สำำ�คััญ
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LOB 335 องค์์กรอััจฉริิยะ
3(3-0-6)
(Smart Organisation)
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับองค์์การและการจััดการ กระบวนการจััดระบบที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหาร อาทิิ
โครงสร้้างองค์์การ กลยุุทธ์์ ขนาด สิ่่�งแวดล้้อม เทคโนโลยีี และวััฒนธรรมองค์์การ เป็็นต้้น การบริิหาร
สำำ�นัักงาน การวางแผนและ การพััฒนาระบบสำำ�นัักงาน และการใช้้เทคโนโลยีีอิินเทอร์์เน็็ต  ในองค์์กร
เพื่่�อการวางแผนและพััฒนางานสำำ�นัักงาน
		
LOB 343 ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจดิิจิิทััลเพื่่�อสัังคม
3(3-0-6)
		 (Digital Business Leaders for Society)
ผู้้�นำำ�กัับธุุรกิิจดิิจิิทััลเพื่่�อสัังคม อิิทธิิพลของตลาดยุุคปััจจุุบััน องค์์กร และ ต่่อธุุรกิิจทั่่�วโลก
และวิิธีีสร้้างคุุณค่่าให้้กัับมนุุษย์์และองค์์กรในสัังคมดิิจิิทััล
LOB 344 ผู้้�นำำ�นวััตกรรมการลงทุุนเพื่่�อสัังคม
3(3-0-6)
(Social Investment Innovation Leader)
แนวคิิดพื้้�นฐานด้้านตลาดการเงิิน  และ การลงทุุน  การวิิเคราะห์์และประเมิินสภาพ
แวดล้้อมสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง และผู้้�นำำ�นวััตกรรมการลงทุุนเพื่่�อสัังคมที่่�เชื่่�อมโยงกัับการตััดสิิน
ใจในการลงทุุน 
LOB 423 	ภาวะผู้้�นำำ�และการทำำ�งานเป็็นทีีม
3(3-0-6)
(Leadership and Team Working)
          
คุุณลัักษณะและบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�นำำ� ที่่�จะมีีส่่วนช่่วยในการเสริิมสร้้างคุุณภาพงาน 
บทบาทของผู้้นำ� ำ�ในการทำำ�งานเป็็นทีมี การสร้้างทีีมงานที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ จิิตวิทิ ยาและเทคนิิควิิธีใี นการ
เป็็นผู้้นำ� ำ�และการทำำ�งานเป็็นทีมี การบริิหารจััดการทีีมงาน การจััดการความขััดแย้้งในกลุ่่�มและระหว่่าง
กลุ่่�ม การแก้้ไขปััญหาและการตััดสิินใจในการทำำ�งานเป็็นทีีม
		
LOB 444 สััมมนาการบริิหารจััดการทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Management)
      สััมมนาเรื่่�องการบริิหารจััดการเพื่่�อวิิเคราะห์์สภาพสาเหตุุ และแนวทางแก้้ไขปััญหาด้้าน
ใดด้้านหนึ่่�ง หรืือปััญหาการบริิหารการจััดการโดยรวมขององค์์กรธุุรกิิจในเชิิงประจัักษ์์
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3. กลุ่่�มวิิชาผู้้�นำำ�ทางการเมืือง
LOP 136 เศรษฐกิิจกัับการเมืืองไทย
3(3-0-6)
		 (Thai Economics and Politics)
       
การเมืืองการปกครองไทยสมััยใหม่่นัับแต่่ปีี พ.ศ.2475 ถึึงปััจจุุบััน ระบอบประชาธิิป ไตย
ไทย รััฐธรรมนููญ ประชาชน พระมหากษััตริิย์์ รััฐสภา คณะรััฐมนตรีี ศาล การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และ
ภาคประชาสัังคม อนาคตของการเมืืองไทย
		
LOP 222 การเมืืองกัับสัังคมธรรมาธิิปไตย
3(3-0-6)
		 (Politics and Moral Democracy Society)
     
ศึึกษาและวิิพากษ์์แนวคิิดความยุุติิธรรมทางสัังคมในบริิบทตะวัันตก และ ตะวัันออก
ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั ของแนวคิิดสัังคมธรรมาธิิปไตยต่่อการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
ในฐานะอััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยในการเข้้าถึึง ความจริิง ความดีี ความงาม เพื่่อ� การสร้้างความเป็็น 
ธรรมทางสัังคม
		
LOP 235	จีีนและอาเซีียนศึึกษาในบริิบทโลก
3(3-0-6)
		 (China and ASEAN Studies in Global Context)
ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างจีีนกับั อาเซีียนตั้้�งแต่่ยุคุ สงครามเย็็น จนถึึงยุุคหลัังสงครามเย็็น และ
ยุุคโลกาภิิวััฒน์์ในปััจจุุบััน ทั้้�งในมิิติิด้้านการเมืือง ความมั่่�นคง เศรษฐกิิจ และสัังคมวััฒนธรรม รวม
ทั้้�งบทบาทของจีีน และอาเซีียนในบริิบทโลกผ่่านการรวมตััวส่่วนภููมิิภาคของเขต การค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน
ในปััจจุุบััน และประชาคมเอเซีียตะวัันออกในอนาคต
LOP 243 โลกาภิิวััตน์์กัับการเมืืองโลก
3(3-0-6)
		 (Globalization and Global Politics)
ความหมายและความสำำ�คััญของโลกาภิิวััตน์์ รวมทั้้�งผลกระทบของโลกาภิิวััตน์์ และ
อิิทธิิพลของการเมืืองโลกที่่�มีีต่่อประเทศไทย พร้้อมตััวอย่่างจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน นอกจากนั้้�น ศึึกษา
เรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ โดยศึึกษาตั้้�งแต่่การเกิิดระบบรััฐสมััยใหม่่จนถึึงปััจจุุบััน อิิทธิิพล
ของการเมืืองโลกต่่อการพััฒนาความร่่วมมืือ และการแก้้ไขความขััดแย้้งทั้้�งในประเทศ ที่่�อยู่่�ในภููมิิภาค
เดีียวกััน และต่่างภููมิิภาค เช่่น สหรััฐอเมริิกา ยุุโรป ฯลฯ
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LOP 244 สััมมนารััฐสวััสดิิการและประชานิิยม
3(3-0-6)
		 (Welfare State and Populism Seminar)
การวิิเคราะห์์ และการประยุุกต์์แนวคิิดต่่าง ๆ ทางสัังคมศาสตร์์ในการพััฒนาสัังคม
 ทิิศทางการจััดสวััสดิิการสัังคมของประเทศไทย การเสริิมสร้้างนโยบาย แผนงานและการดำำ�เนิินงาน 
ด้้านสวััสดิิการสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ การเสริิมสร้้างสุุขภาวะของสัังคม และผลกระทบของ
นโยบายประชานิิยมที่่�เกิิดขึ้้�น
LOP 312 	สถาบัันทางการเมืืองในสัังคมสมััยใหม่่
3(3-0-6)
		 (Political Institution in Modern Society)
พััฒนาการทางประวััติิศาสตร์์ การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม การเมืือง และ วััฒนธรรม
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับรัฐั ธรรมนููญ รููปแบบ และ กลไกในการจััดความสััมพัันธ์ท์ างอำำ�นาจ ระหว่่างรััฐธรรมนููญ
กัับสถาบัันทางการเมืือง และ ปััญหาสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับพััฒนาการทางเมืืองจากในอดีีตถึึงปััจจุุบััน
LOP 322 ประชาธิิปไตยและการกระจายอำำ�นาจ
3(3-0-6)
		 (Democracy and Power Decentralization)
          
รากฐานและสาระสำำ�คััญของระบอบประชาธิิปไตย แนวคิิด และ รููปแบบการ กระจาย
อำำ�นาจ การบริิหารจััดการ การจััดสรรงบประมาณ การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม การเปิิดพื้้�นที่่� สาธารณะ
และ กระบวนการผลัักดัันนโยบายสาธารณะของประชาชน
		
LOP 343 ผู้้�นำำ�กัับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
		 (Leadership and Public Policy)
วิิเคราะห์์นโยบายสาธารณะ แนวคิิด ทฤษฎีี และเทคนิิคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาและ
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ปััญหา และอุุปสรรคที่่�มีีผลกระทบต่่อการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ
การนำำ�นโยบายสาธารณะไปปฏิิบััติิ และการติิดตามและประเมิินผลนโยบายสาธารณะ การวิิเคราะห์์
สหสััมพัันธ์์ระหว่่างการดำำ�เนิินงานตามนโยบายสาธารณะและผลกระทบ ต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรมของ
หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
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LOP 436 การลงโทษทางสัังคม และอารยะขััดขืืน
3(3-0-6)
(Social Punishment and Civil Disobedience)
                   กระบวนการทางสัังคมในการพิิพากษาการทุุจริิตทางการเมืือง การแทรกแซงอำำ�นาจ ทาง
สัังคม และการแสดงอารยะขััดขืืนต่่อสัังคมที่่�ไม่่เป็็นธรรม การศึึกษาจากกรณีีต่่าง ๆ ในสัังคม
LOP 444 สััมมนาผู้้�นำำ�ทางการเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง
3(3-0-6)
		 (Seminar in Political Leadership for Social Changes)
สััมมนาประเด็็นและปััญหาทางการเมืือง กัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมที่่�น่่าสนใจ โดย
แต่่ละกลุ่่�มการสััมมนา ต้้องศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิพากษ์์วิิจารณ์์ประเด็็นดัังกล่่าวอย่่างลุ่่�มลึึก
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รายชื่่�ออาจารย์์
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วิิทยาลััยนวััตกรรมสัังคม
College of Social Innovation
1. ดร.สุุริิยะใส กตะศิิลา
	คณบดีี
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
2. ดร.อภิิรััตน์์ กัังสดารพร
รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร
ศศ.บ. (สื่่�อสารมวลชน)  มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ร.บ. (การบริิหารรััฐกิิจ) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
3.	ผศ.ดร.รััตพงษ์์ สอนสุุภาพ
รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม) มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์์การเมืือง) จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
ปร.ด. (การพััฒนาธรรมาภิิบาล) มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏจัันทรเกษม
4.	สุุนีี ไชยรส
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศศ.ม. (สตรีีศึึกษา) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
5. ดร.ชนััฐนัันท์์ ม่่วงวิิเชีียร
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการพิิเศษและวิิเทศสััมพัันธ์์
บธ.บ. (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
รป.ม. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
พระนคร

ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
6.	ผศ.ดร.ฉััตรวรััญช์์ องคสิิงห
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
	สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
บธ.บ. (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รป.ศ. (รััฐประศาสนศาสตร์์) สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
กศ.ด. (พััฒนศึึกษาศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ
7.	ผศ.ดร.ชุุลีีรััตน์์ เจริิญพร
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต
	สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เน็็ต)
วท.บ. (คณิิตศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
สส.ม. (สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สส.ด. (บริิหารสัังคม) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
8.	ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีีเมฆ
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต
	สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
รป.บ. (ตำำ�รวจศาสตร์์) โรงเรีียนนายร้้อยตำำ�รวจ  
M.A.  (Criminology) Middlesex University, U.K.  
ปร.ด. (อาชญาวิิทยาการงานยุุติิธรรมและสัังคม)
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
9. ดร.เอกพจน์์ คงกระเรีียน
	หััวหน้้าหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
	สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
ศศ.บ.(พััฒนาชุุมชน)  มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สวนสุุนัันทา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)  มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ปร.ด(รััฐประศาสนศาสตร)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
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10. ดร.บุุญส่่ง ชเลธร
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เน็็ต)
ศศ.บ.(รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รป.ม.(สาขาวิิทยบริิการต่่างประเทศ)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ปร.ด.(รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต

สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
1. ดร.เอกพจน์์ คงกระเรีียน
	หััวหน้้าหลัักสููตรฯ
ศศ.บ.(พััฒนาชุุมชน)  มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สวนสุุนัันทา
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)  มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ปร.ด(รััฐประศาสนศาสตร)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
2. ดร.สุุริิยะใส กตะศิิลา
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
3. ดร.อภิิรััตน์์ กัังสดารพร
ศศ.บ. (สื่่�อสารมวลชน) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ร.บ. (การบริิหารรััฐกิิจ) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

4.	สุุนีี ไชยรส
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบััณฑิิต) มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
ศศ.ม. (สตรีีศึึกษา) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
5. ดร.ชนััฐนัันท์์ ม่่วงวิิเชีียร
บธ.บ. (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
รป.ม. (รััฐประศาสนศาสตร์์)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนคร
ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
6.	ผศ.ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.ฟ้้าลั่่�น กระสัังข์์
สส.บ. (สัังคมสงเคราะห์์) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
พช.ม. (พััฒนาชุุมชน) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
7. ดร.บุุญส่่ง ชเลธร
ศศ.บ.(รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รป.ม.(สาขาวิิทยบริิการต่่างประเทศ)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ปร.ด.(รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
8. รสธร ตู้้�บรรเทิิง
B.B.A. (International Management)
Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
M.B.A. (Marketing and Management & Strategy)
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่ง
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
9. ดร.นลิินีี ณ นคร รัักธรรม
รบ. (รััฐศาสตร์์บััณฑิิต) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
M.A. (Political Science) Ohio University, USA
ปร.ด.(ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
10. ดร.เปรมณััช โภชนสมบููรณ์์
ศศ.บ. (ภาษาอัังกฤษ)  มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
รป.บ. (รััฐประศาสนศาสตร์์)
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
นศ.ม. (นิิเทศศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต 
ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
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หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต

สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจและการเมืือง
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เน็็ต)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต

1. ดร.บุุญส่่ง ชเลธร
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรฯ
ศศ.บ. (รััฐศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รป.ม. (รััฐประศาสนศาสตร์์)  
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
2. ศ. ดร.อภิิชััย พัันธเสน
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
M.Sc. (Economics)  Vanderbilt University,
Nashville, Tennessee, U.S.A.
Ph.D. (Economics) Vanderbilt University,
Nashville, Tennessee, U.S.A.
3.	ผศ. ดร.ฐิิติิพร ศิิริิพัันธ์์ พัันธเสน
ศศ.บ. (ภาษาอัังกฤษ)  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
M.A. (Social Service Administration),
University of Chicago), U.S.A.
Ph.D. (Adult, Extension and Continuing
Education), Cornell University, U.S.A.
4. ดร.นพ.มโน เมตตานัันโท เลาหวณิิช
วท.บ. (แพทยศาสตร์์)  จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
B.A. (บาลีี-สัันสกฤต)  Oxford University, U.K.
M.A. (บาลีี-สัันสกฤต)  Oxford University, U.K.
Th.M. (Medical Ethics) Harvard University, USA.
Ph.D. (Thai Studies) Hamburg University,
Germany.
5. ดร.เปรมณััช โภชนสมบููรณ์์
ศศ.บ. (ภาษาอัังกฤษ)  มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
รป.บ. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััย
ธรรมาธิิราช
นศ.ม. (นิิเทศศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต 
ปร.ด. (รััฐประศาสนศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

1.	ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีีเมฆ
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรฯ
รป.บ. (ตำำ�รวจศาสตร์์) โรงเรีียนนายร้้อยตำำ�รวจ  
M.A.  (Criminology) Middlesex University, U.K.  
ปร.ด. (อาชญาวิิทยาการงานยุุติิธรรมและสัังคม)
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
2. ดร.สุุริิยะใส กตะศิิลา
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
3.	ผศ.ดร.รััตพงษ์์ สอนสุุภาพ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์์การเมืือง)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปร.ด. (การพััฒนาธรรมาภิิบาล)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
4. ดร.ชาญชััย จิิวจิินดา
น.บ. มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
บธ.ม. (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
น.ม. (กฎหมายธุุรกิิจ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
นบท. สำำ�นัักอบรมเนติิบััณฑิิตยสภา
ปร.ด.(รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
5.	ผศ.ดร.ฉััตรวรััญช์์ องคสิิงห
บธ.บ. (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รป.ศ. (รััฐประศาสนศาสตร์์) สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
กศ.ด. (พััฒนศึึกษาศาสตร์์)
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
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6. ดร.ศรััณย์์ ธิิติิลัักษณ์์
4.	ผศ.ดร.ฉััตรวรััญช์์ องคสิิงห
ศบ. (เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ)
บธ.บ. (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รป.ศ. (รััฐประศาสนศาสตร์์) สถาบัันบััณฑิิต
ศม. (เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ) มหาวิิทยาลััย
พััฒนบริิหารศาสตร์์
หอการค้้าไทย
กศ.ด. (พััฒนศึึกษาศาสตร์์)
ปร.ม. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
7.	ผศ.ดร.ชุุลีีรััตน์์ เจริิญพร
5. ดร.วีีรพงษ์์ ชุุติิภััทร์์
วท.บ. (คณิิตศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วศ.บ.(วิิศวกรรมอุุตสาหกรรม)
สส.ม. (สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
บธ.ม.(บริิหารธุุรกิิจ)  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สส.ด. (บริิหารสัังคม) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปร.ด.(พััฒนาธรรมาภิิบาล)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
6. ดร.ชาญชััย จิิวจิินดา
หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต
น.บ. มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สาขาวิิชาผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
บธ.ม. (การจััดการ) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เน็็ต)
น.ม. (กฎหมายธุุรกิิจ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
นบท. สำำ�นัักอบรมเนติิบััณฑิิตยสภา
1.	ผศ.ดร.ชุุลีีรััตน์์ เจริิญพร
ปร.ด.(รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรฯ
วท.บ. (คณิิตศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ 7. ดร.ศรััณย์์ ธิิติิลัักษณ์์
ศบ. (เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ)
สส.ม. (สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ศม. (เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ)
สส.ด. (บริิหารสัังคม) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
2. ดร.สุุริิยะใส กตะศิิลา
ปร.ม. (รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปร.ด. (การพััฒนาธรรมาภิิบาล)
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
3.	ผศ.ดร.รััตพงษ์์ สอนสุุภาพ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์์การเมืือง) จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
ปร.ด. (การพััฒนาธรรมาภิิบาล)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
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หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
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1.	ผศ.ดร.ฉััตรวรััญช์์ องคสิิงห
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรฯ
บธ.บ. (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รป.ศ. (รััฐประศาสนศาสตร์์) สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
กศ.ด. (พััฒนศึึกษาศาสตร์์)
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
2. รศ.ดร.สัังศิิต พิิริิยะรัังสรรค์์
ศ.บ.(หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ศ.ม. (หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ส.ด. เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1
(สัังคมศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนา)
University of Bielefeld, Federal Republic
of Germany
Ph.D. (Economic) University of Illinois, U.S.A.
3. ศ.ดร.อภิิชััย พัันธเสน
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์)  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
M.Sc. (เศรษฐศาสตร์์)  
มหาวิิทยาลััยแวนเดอร์์บิิลต์์ ณ สหรััฐอเมริิกา
Ph.D. (เศรษฐศาสตร์์)  
มหาวิิทยาลััยแวนเดอร์์บิิลต์์ ณ สหรััฐอเมริิกา
4.	ผศ.ดร.ฐิิติิพร ศิิริิพัันธ์์ พัันธเสน
ศศ.บ.(ภาษาอัังกฤษ) เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
M.A.(Social Service Administration)
The University of Chicago, USA.
Ph.D. (Education) Cornell University, USA.

5. ดร.นพ.มโน เมตตานัันโท เลาหวณิิช
วท.บ.(แพทยศาสตร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
B.A./M.A.(บาลีี – สัันสกฤต) Oxford University, U.K.
Th.M. (Medical Ethics) Harvard University, U.S.A.
Ph.D.(Thai Studies) Hamburg University,
Germany
6. ศ.ธีีรยุุทธ บุุญมีี
วศ.บ. (ไฟฟ้้า) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
M.A. (Institute of Social Studies) The Hague,
The Netherlands
7. ดร.สุุริิยะใส กตะศิิลา
ศษ.บ. (สุุขศึึกษา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศศ.ม. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ปร.ด. (ผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง)  
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

