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สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

Leadership in Society Business and Politics

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิชาชีพ-บังคับ

PSY 311  การพัฒนาตนเอง 3(3-0-6)

  (Self Development)

	 	 ศึกษาเรื่องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเอง	 เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดี	 ได้แก่	 การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาทางด้านอารมณ์	 การพัฒนาด้านสติปัญญา	 และการพัฒนาด้านการเข้าสังคม	 ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและอยู่ภายในสังคมได้อย่างมีธรรมาธิปไตย

PSY 312  ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม 3(3-0-6)

  (Social Protocol)

	 	 การเสริมภาพลักษณ์ผู้นำา	 ผู้นำากับการพูดในที่ชุมนุมชน	 การจัดการการประชุม	 การจัดงาน

เลี้ยงและการต้อนรับ	การวางตัว	มารยาทและการสมาคมให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

SOI 100 นวัตกรรมกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา  3(3-0-6)

        (Social Innovation and Intellectual) 

	 	 ความรู้พื่นฐานด้านนวัตกรรมสังคม	 โดยนำาแนวคิดเชิงสหวิทยาการ	 ทางสังคมศาสตร์	 ด้าน

เศรษฐศาสตร์	 การเมือง	 ร่วมกับหลักสูตรปรัชญา	 และภูมิปัญญา	 มาศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคม

เศรษฐกิจและการเมือง	เพื่อให้เข้าใจที่มา	สภาพการณ์	และแนวโน้มในการนวัตกรรมสังคม
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SOI 111 การสื่อสาร และนวัตกรรมทางปัญญา  3(3-0-6)
  (Communication and Wisdom Innovation)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
	 	 การพัฒนาทักษะการอ่าน	การเขียน	การวิเคราะห์	การจับประเด็น	การสื่อสารทางสังคม	และ
กระบวนการคิด	 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำา	 โดยศึกษาผ่านประเด็นปัญหา	 บริบทของสังคม	 และเศรษฐกิจ	
การเมืองที่เกิดขึ้น

SOI 125 ผู้นำากับการสร้างแรงบันดาลใจ (Leaders and Establishing Inspiration)          3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                             
	 								แนวคิด	 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ	 และวิธีการสร้างสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ด้วยตนเองที่จะทำาสิ่งต่าง	ๆ	ให้ประสบความสำาเร็จ	โดยผ่านการเรียนรู้ผู้นำาที่สำาคัญ	ๆ	ของโลก

SOI 126  เศรษฐศาสตร์สำาหรับผู้นำา (Economics for Leaders) 3(3-0-6)
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
	 	 แนวคิด	 มุมมองการพัฒนา	 และประวัติศาสตร์	 ความเป็นมา	 บทเรียนของการพัฒนาใน
ประเทศไทย	แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 เป็นเครื่องมือในการศึกษา	วิเคราะห์	นโยบายการเงิน	การคลัง	การ
ใช้จ่ายของรัฐบาล	 ทิศทางบทเรียนการพัฒนาประเทศ	 เปรียบเทียบแบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่น	 ๆ	
เช่น	สหรัฐอเมริกา	ประเทศในยุโรป	ฯลฯ

SOI 131  ทฤษฎีผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3(3-0-6)
  (Theories of Social, Business, and Political Leader) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
	 	 แนวคิด	 ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ที่พัฒนาภาวะผู้นำา	 และรูปแบบการนำาของผู้นำา	 โดยการศึกษาศาสตร์	
และศิลป์ว่าด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำา	 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ธุรกิจ	 และการเมือง	 วิเคราะห์
อัตชีวประวัติ	 ความคิด	 วิสัยทัศน์	 และความเป็นนวัตกรรมในบทบาททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	
กรณีผู้นำาที่ประสบผลสำาเร็จ	 ปัจจัยที่ทำาให้สมาชิกในองค์กร	 หรือในสังคมยอมรับการนำาของผู้นำา	 รวมถึง
อุปสรรค	หรือข้อจำากัดของผู้นำา

SOI 133  เศรษฐกิจการเมืองไทย 3(3-0-6)
  (Thai Economy)
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     
	 	 เศรษฐกิจ	และการเมืองไทยตั้งแต่การทำาสนธิสัญญาเบาว์ริง	ใน	พ.ศ.	2398	การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง	พ.ศ.	 2475	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 พัฒนาการของสถาบันทางเศรษฐกิจ	 และองค์กรทางธุรกิจ	
อาทิ	กลุ่ม	มหาชน	องค์กร	และสมาคมในประเทศไทย	การเปลี่ยนแปลงของการเมืองกับกลุ่มอำานาจ	ทฤษฎี	
แนวคิด	บทบาท	วิวัฒนาการ	และความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจกับการเมืองไทย
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SOI 135  หลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
  (Good Governance Principles)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิดการบริหารภายใต้ความโปร่งใส	 สุจริตและยุติธรรม	 แนวคิดการรับผิดชอบทางสังคม	
แนวทางการดำาเนินการ	กระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน	การสร้างกลไกด้านองค์กร	และกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการทุจริต	และคอร์รัปชั่นในทุกระดับการบริหาร

SOI 212  การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม   3(3-0-6)
  (Business Development for the Society)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
	 	 แนวคิดการดำาเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 การประกอบการทาง
สังคม	 การใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ได้ผลอย่างยั่งยืน	 ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ	 และ
ธุรกิจเพื่อสังคม	นโยบายขององค์การทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ	ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคม

SOI 222   สื่อและบทบาททางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3(3-0-6)
  (Media and Roles in Society, Business, and Politics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ส่ือกับบทบาททางการเมือง	 ปรากฏการณ์การเติบโตของบทบาทส่ือในยุทธศาสตร์ทางการเมือง	
หลักการตลาดในการชี้นำาทางการเมือง	 บทบาทการนำาเสนอผลสำารวจความเห็น	 กับยุทธศาสตร์ทางการ
เมือง	บทบาทของสื่อทางสังคมที่มีต่อปรากฏการณ์ทางสังคม	ธุรกิจ	การเมือง	ความเชื่อมโยงหน้าที่สื่อทั้งใน	
และต่างประเทศ	

SOI 232   จีน และอาเซียนศึกษาในบริบทโลก*  3(3-0-6)
  (China and ASEAN in Global Context)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงยุคหลังสงครามเย็น	 และยุค
โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน	 ทั้งในมิติด้านการเมือง	 ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมวัฒนธรรม	 รวมทั้งบทบาท
ของจีน	และอาเซียนในบริบทโลกผ่านการรวมตัวส่วนภูมิภาคของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนในปัจจุบัน	และ
ประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต

SOI 233   นวัตกรรมในการทำาธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ               3(3-0-6)
  (Innovation in Business Operation and Ownership)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ธุรกิจขนาดกลาง	 ขนาดย่อม	 ธุรกิจออนไลน์	 ฯลฯ	 วิเคราะห์กระบวนการทำาธุรกิจที่เหมาะสม	
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ	 และมีความมั่นคง	 สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมใน
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ปัจจุบัน	 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นตัวส่งเสริม	 และอุปสรรคในการดำาเนินการ	 การสร้างแรงบันดาล
ใจในการทำาธุรกิจแนวใหม่

SOI 235   องค์กรอัจฉริยะ 3(3-0-6)

  (Smart Organisation)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

	 	 ความหมาย	แนวคิด	และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ	และการจัดการ	ลักษณะขององค์การ	และ

กระบวนการจัดระบบที่เกี่ยวกับการบริหาร	 วิเคราะห์ปัจจัยที่กำาหนดการประสบความสำาเร็จ	 และหรือล้ม

เหลวขององค์การ	 อาทิ	 โครงสร้างองค์การ	 กลยุทธ์	 ขนาด	 สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยี	 และวัฒนธรรมองค์การ	

เป็นต้น	 ศึกษาจากกรณีศึกษาต่าง	 ๆ	 และแนวทางการปรับกระบวนงานภายในให้สอดคล้องกับภาวการณ์

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

SOI 236   เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับผู้นำา  3(3-0-6)

  (Information System Technology for Leadership)

	 	 ศึกษาถึงบทบาทและความสำาคัญของระบบสารสนเทศ	 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้

ผู้นำาได้ใช้เพื่อการวางแผน	 การควบคุม	 การตัดสินใจ	 และการจัดเอกสารในระบบอิเลคโทรนิกส์ในการดูแล

เบิกจ่ายพัสดุ	การจัดซื้อ	การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบขององค์กร	ทั้งภาครัฐและเอกชน	

SOI 242     การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Social Science Research)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

	 	 ความสำาคัญของการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น	 การประยุกต์การวิจัยใน

การทำางาน	การบริหาร	และการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร	ฝึกการเขียนโครงร่างงานวิจัยและทดลองทำาวิจัย

ขนาดเล็ก	

SOI 243   โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก*                    3(3-0-6)

  (Globalisation and Global Politics)   

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

	 	 การเมืองในประเทศต่าง	 ๆ	 ความแตกต่างในพัฒนาการทางการเมือง	 กระบวนการทางการ

เมือง	 แนวคิดและแนวการศึกษาที่สำาคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยศึกษาตั้งแต่การเกิด

ระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน	 	 รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย	 ทั้งในประเทศที่อยู่ใน

ภูมิภาคเดียวกัน	และต่างภูมิภาค	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	ฯลฯ
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SOI 244   สัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการ และประชานิยม    3(3-0-6)

  (Welfare State and Populism Seminar)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 การวิเคราะห์	 และการประยุกต์แนวคิดต่าง	 ๆ	 ทางสังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคม	 ทิศทาง

การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย	 การเสริมสร้างนโยบาย	 แผนงานและการดำาเนินงานด้านสวัสดิการ

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 การเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม	 และผลกระทบของนโยบายประชานิยม

ที่เกิดขึ้น

SOI 441 สหกิจศึกษา           9(0-35-18)

  (Co-operative Education)

  วิชาบังคับก่อน : SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำา

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงาน

นั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์	 หรือไม่น้อยกว่า	 560	 ชั่วโมง	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาฝึกงาน	นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์	และต้อง

ผ่านการประเมินของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

SOI 442  การฝึกงาน        3(0-35-18)

  (Practicum)

  วิชาบังคับก่อน : SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำา

	 	 นักศึกษาจะต้องฝึกงานกับองค์กรที่ให้บริการแก่สังคม	 โดยมีเวลาฝึกงานไม่ต่ำากว่า	 140	

ชั่วโมง	 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการทำางานกับองค์กรเพื่อสังคม	 รับรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร	

การปฏิบัติงาน	 วัฒนธรรมการทำางาน	 ความรับผิดชอบ	 และบริการขององค์กร	 การประเมินการฝึกงานจะ

กระทำาจากรายงานของนักศึกษา	และการประเมินจากองค์กร

SOI 443 สารนิพนธ์             6(0-18-9)

  (Scholarly Paper)

  วิชาบังคับก่อน : SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำา

	 	 ก่อนทำาสารนิพนธ์	 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิธีการ	 และขั้นตอนในการทำาวิจัย	 การวางแผนงาน

วิจัย	การจำาแนกปัญหา	การกำาหนด	และการทดสอบสมมติฐาน	การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การ

เขียนรายงาน	 และการนำาเสนอ	 นักศึกษาจะทำารายงานภายใต้ความดูแล	 และการชี้แนะอย่างใกล้ชิดของ

อาจารย์ที่ปรึกษา	นำาเสนอผลการวิจัยในรูปข้อเขียน	และการสอบสัมภาษณ์
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SOI 444  สัมมนาความเป็นผู้นำา           3(3-0-6)

  (Seminar in Leadership)

                 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

	 	 สัมมนาบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้นำา	 วิเคราะห์ประสบการณ์เชิงประจักษ์ของนักศึกษา	

การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของภาวการณ์นำา	และผู้นำาในองค์กรระดับต่างๆ	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	

ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ

วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาผู้นำาทางสังคม

LOS 114     ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำา  3(3-0-6)

       (Community Studies and Leadership Development)

        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 ลักษณะชุมชนประเภทต่างๆ	 ศึกษาชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมในภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศไทย	

ในเชิงเปรียบเทียบกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมในออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 จีน	 และสหรัฐอเมริกา	 ปัญหาและ

แนวทางพัฒนาชุมชน	 หลักการและวิธีการในการพัฒนาผู้นำา	 จิตวิทยาชุมชนกับวัฒนธรรมชุมชน	 ระบบ

ความเชื่อ	 อุดมการณ์	 และวิถีชีวิตชุมชน	 ผู้นำาชุมชนเพศและวัยต่าง	 ๆ	 กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

พัฒนาประชาธิปไตย

LOS 215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)

  (Sufficiency Economy Philosophy)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 ขอบเขต	 ความหมาย	 และความสำาคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น	 	 ครัวเรือนในระบบ	

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น	 	 ตลาดท้องถิ่น	 	 เศรษฐกิจนอกตลาด	 และแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถ่ิน	 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีหลักปรัชญาท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสังคม	 ศาสนา	

วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	เกษตร	และอุตสาหกรรม	ความสำาคัญ	และประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

สังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองของประเทศที่กำาลังพัฒนา	 รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตที่พอ

เพียงและพัฒนาตนเองได้	โดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเกิดขึ้นจริง

LOS 225 อนาคตศึกษา  3(3-0-6)

  (Future Study)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย	 และสังคมโลกบนฐานของการวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้ทางด้านประชากรศาสตร์	ด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี	เพื่อ
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ความสามารถในการคาดทำานายถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงการตั้งรับ	 และการจัดการกับความ

เปลี่ยนแปลง

LOS 235  ปรัชญาสังคมร่วมสมัย 3(3-0-6)

   (Contemporary Social Philosophy)

        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

		 								ความหมาย	 ลักษณะ	 และขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาร่วมสมัย	 ของนักคิดที่สำาคัญ	

เช่น	คาร์ลมาร์กซ์	แมกซ์	 เวเบอร์	 เอมิล	 เดอร์ไคม์	ฟูโกต์	 ฯลฯ	ประเด็นสำาคัญทางอภิปรัชญา	ทฤษฎีความรู้	

จริยศาสตร์	เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

LOS 311     จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม                 3(3-0-6)

  (Ethic and Social Justice)

        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 แนวทางในการพิจารณา	แนวคิด	และบรรทัดฐานทางด้านจริยศาสตร์และความเป็นธรรมทาง

สังคมที่เป็นพื้นฐานของมุมมองและจุดยืนในการทำาความเข้าใจสังคม	 โดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นปัญหาที่

เป็นรูปธรรมของสังคมไทยและโลก

LOS 411     การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา    3(3-0-6)
  (Social Impact  Evaluation of Development)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิด	 และ	 แนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการพัฒนาการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 หรือการนำาสิ่งใหม่เข้ามาสู่ชุมชน	 แนวทางการศึกษาผลกระทบต่อชีวิตและ
สภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน	 	 ผลกระทบต่อระดับรายได้ของครอบครัวและชุมชน	 ผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อม	 ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม	 และทางด้านสังคมอื่น	 ๆ	 โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
ประเด็นปัญหาที่เป็นรูปธรรม

LOS 444  สัมมนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา  3(3-0-6)    
  (Seminar in Sociology and Anthropology)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
	 	 การสัมมนาทางสังคมวิทยา	และมานุษยวิทยา	ในเชิงสหวิทยาการ	และบูรณาการศาสตร์	โดย
เลือกสรรจากความสนใจของนักศึกษา	 ใช้ปรากฏการณ์ในสังคม	 และเรื่องราวที่เป็นกระแสของสังคมเป็น
กรณีศึกษา	;	ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับความคิดวิพากษ์วิจารณ์วาทกรรมทางทฤษฎี	และการประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
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SDA 115  การจัดการปัญหาสังคมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
  (Management of Thai Contemporary of Social Problems)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์	 วิเคราะห์ปรากฏการณ์	 สาเหตุของปัญหา	
ผลกระทบ	 และการจัดการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล	 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม	โดยใช้วิธีการศึกษาหัวข้อเฉพาะ

SDA 223  เพศวิถีกับการพัฒนา 3(3-0-6)
  (Gender Roly and Development)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิดเรื่องเพศและทฤษฎีสตรีนิยมกระแสต่างๆ	 กับกระบวนการพัฒนา	 การปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ด้านเพศวิถีในสังคมยุคโลกาภิวัตน์	บทบาทและขบวนการต่อสู้ด้านเพศวิถีในระดับต่าง	ๆ			

SDA 225   ขบวนการทางสังคมแนวใหม่กับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
  (New Social Movement and Social Development)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
	 	 ความเป็นมา	 แนวคิด	 ของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ที่สัมพันธ์กับค่านิยม	 วิถีชุมชน	 และ
วัฒนธรรมของปัจเจกบุคคลและสังคม	 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคม	 การต่อสู้เพื่อให้มีพื้นที่
ทางสังคม	ปัญหา	อุปสรรค	แนวโน้ม	และการแก้ไขเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

SDA 231  คนชายขอบและนโยบายสังคม 3(3-0-6)
  (Marginal Studies and Social Policy)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 		 แนวคิดคนชายขอบและการพัฒนากระแสหลัก	 การกีดกันทางสังคม	 ความขัดแย้งของคนใน
สังคม	สิทธิมนุษยชนของคนชายขอบ	นโยบายสังคมและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

SDA 238   ทุนทางสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
  (Social Capital and Human Security)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ความเป็นมา	แนวความคิด	หลักการ	บทบาทความสำาคัญของทุนทางสังคม	และองค์ประกอบ
ของทุนทางสังคม		กรอบตัวชี้วัด	การประเมินผลของทุนทางสังคม	ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคม	แนวทาง
การนำาทุนทางสังคมมาใช้	เพื่อการพัฒนาทรัพยากร	และความมั่นคงของมนุษย์
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กลุ่มวิชาผู้นำาทางธุรกิจ

LOB 126     การจัดการสำานักงานอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6)
  (Electronic Office Management)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
										 	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำานักงาน	 การวางแผนและการพัฒนา	 ระบบสำานักงาน	 การ
วางแผนสำานักงาน	 การจัดองค์การและปฏิบัติงานในสำานักงาน	 การควบคุมและการบริหารระบบเอกสาร
และการนำาระบบสำานักงานอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บและค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 การ
ส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 การจัดระบบช่วยบริหารและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว	 และการใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในองค์กรเพื่อการวางแผนและพัฒนางานสำานักงาน

LOB 221  องค์กรแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6)

  (Learning Organization)  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                                  

																				 แนวความคิด	 ขอบเขตของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	กลุ่ม	คณะ	และองค์กร	หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม	การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างการประสานงาน	ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ในรูปของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม	

ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร	 ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ	 อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์กร	 ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร	 การสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคคล

ในองค์กรถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

LOB 222 นวัตกรรมการจัดองค์กร 3(3-0-6)

  (Organisation Establishment Innovation)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 รูปแบบ	 และลักษณะขององค์กรที่สร้างประสิทธิผลในทางธุรกิจ	 และสังคม	 องค์กรแห่งการ

เรียนรู้	 องค์กรที่มีภาวะแห่งความสุข	แนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่สมรรถนะในระดับสูง	ความสำาคัญ
ของผู้นำา	และผู้ตามในการบรรลุถึงสมรรถนะ

LOB 231  นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ         3(3-0-6)
  (Business Management Innovation)
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ลักษณะองค์การ	 และนวัตกรรมการบริหาร	 ระบบโครงสร้าง	 เทคนิคในการบริหารงาน	 การ
เปล่ียนแปลง	และพัฒนาองค์การ	ตลอดจนการเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ	บริหาร
จัดการส่ิงใหม่	ๆ	และผสมผสานสร้างความแปลกใหม่ในการจัดการ	ซ่ึงส่งผลต่อการดำาเนินงานในองค์การ
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LOB 235 การตลาดสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  (Green Marketing)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิด	 ความหมาย	 ความสำาคัญของบทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบของการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อสังคมไทย	 พัฒนาการของการตลาดตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกระแสหลัก	 สู่เศรษฐศาสตร์
สีเขียว	และกลไกตลาดที่สอดรับกระแสการพัฒนาแบบยั่งยืน	 	
LOB 321     การพัฒนาทักษะการบริหาร 3(3-0-6)
  (Managerial Skill Development)
                    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 เรื่องตระเตรียมตัวการมีบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการในอนาคต,	การพัฒนาทักษะการบริหาร
เช่นการวิเคราะห์	และการตระหนักถึงปัญหา	การรู้จักวิธีแก้ปัญหา	การคิดสร้างสรรค์	

LOB 322   นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  (Human Resource Management Innovation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
	 	 การใช้ความรู้	ความคิดสร้างสรรค์	ในการแสวงหาวิธีการ	และเทคนิคต่าง	ๆ	ในการสรรหา	คัด
เลือก	การใช้ประโยชน์	การพัฒนา	และการธำารงรักษาทรัพยากรมนุษย์	โดยการต่อยอดจากความรู้เดิม

LOB 323 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ  3(3-0-6)
  (Change and Organization Development) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ทฤษฎี	และแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ	การวิเคราะห์ความจำาเป็น
ในการเปลี่ยนแปลง	 และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ	ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ			ศึกษากระบวนการในการตัดสินใจ	เพื่อ
แก้ไขปัญหาวิกฤติภายในองค์กร	 ผ่านกรณีศึกษาทั้งภายใน	 และภายนอกประเทศ	 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการ	และการกำาหนดท่าทีของผู้นำาเมื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ

LOB 325  การบริหารธุรกิจต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
  (Cross Culture Management)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
	 	 ความหมาย/ความสำาคัญ	 ทฤษฎีในการบริหารองค์การที่แตกต่างกัน	 ศึกษาวิธีการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ	 อิทธิพลของวัฒนธรรม	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ที่มีต่อการดำาเนินงาน	
ผลกระทบของความแตกต่างทางสภาวะแวดล้อมต่อการจัดการ	 และบริหารธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ	 โดย
พิจารณาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศที่สำาคัญ
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LOB 422   สุดยอดผู้นำาทางธุรกิจ  3(3-0-6)
  (Great Business Leaders)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิดในการดำาเนินงานธุรกิจจนประสบความสำาเร็จของบรรดาผู้นำานักธุรกิจชั้นนำาของโลก		
วิเคราะห์ความสำาเร็จและความล้มเหลวจากประสบการณ์จริงของผู้นำาทางธุรกิจของโลกท่ีได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นสุดยอดผู้นำาทางธุรกิจร่วมสมัย

LOB 423  ภาวะผู้นำาและการทำางานเป็นทีม 3(3-0-6)
  (Leadership and Team Working)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 เร่ืองต่างๆเก่ียวกับผู้นำาและภาวะผู้นำา	 คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของผู้นำาท่ีจะมีส่วนช่วย
ในการเสริมสร้างคุณภาพงาน	 บทบาทของผู้นำาในการทำางานเป็นทีม	 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	
จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำาและการทำางานเป็นทีม	 การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน	 การจัดการ
ความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม	การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำางานเป็นทีม

LOB 444 สัมมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Seminar in Management)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการเพื่อเรียนรู้สภาพสาเหตุ	 และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านใดด้าน
หนึ่ง	หรือปัญหาการบริหารการจัดการโดยรวมขององค์กรหนึ่งๆ	

กลุ่มวิชาผู้นำาทางการเมือง

LOP 134  กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และการเมือง 3(3-0-6)
   (Interest Group , Pressure Groups and Politics )
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 กลุ่มผลประโยชน์	 กลุ่มอิทธิพล	 และการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นส่วนสำาคัญของปฏิสัมพันธ์
ทางการเมือง	กระบวนการและชีวิตของบุรุษ/สตรีทางการเมือง	อาทิ	คำาจำากัดความ	ขอบเขต	ขนาด	สมาชิก
ภาพ	จุดหมายทางการเมือง	กลยุทธ์	และยุทธวิธี	วิวัฒนาการของบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มการเมืองเหล่า
นั้นในบางประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้ง	 การรณรงค์หาเสียง	 กับระบบสังคมและ
การเมือง	การเลือกตั้ง	จริยธรรมและการพัฒนาการเมือง



1718  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

LOP 212  ความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีทางการเมือง  3(3-0-6)

  (Foundation Knowledge of Political Theory) 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

	 	 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง		ลัทธิ	กระบวนการ	และสถาบันทางการเมือง	อำานาจ	และการ

จัดสรรอำานาจทางการเมือง	 การเมืองในรูปแบบอื่น	 ๆ	 กระบวนการทางการเมืองไทยภายใต้สังคมไทย	และ

วัฒนธรรมยุคต่าง	ๆ	รวมทั้งโครงสร้างอำานาจในสังคมไทย	

LOP 222  การเมืองกับสังคมธรรมาธิปไตย       3(3-0-6)
  (Politics and Moral Democracy Society)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 พัฒนาการทางการเมืองในสังคมไทย	 การเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ	สังคม	การสร้างสังคมท่ีมีธรรมะในการดำาเนินวิถีทางของประชาธิปไตยในสังคมไทย	

LOP 312  สถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่     3(3-0-6)
  (Political institution in modorn society)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
	 	 แนวคิด	 ความหมายของสถาบันทางการเมือง	 รูปแบบ	องค์ประกอบ	และอำานาจของสถาบัน
ทางการเมือง	 นโยบายการจัดตั้งและโครงสร้างของการปกครองของรัฐ	 	 บทบาท	 และปัญหาของสถาบัน
ทางการเมืองในไทย	และโลกตะวันตก	

LOP 321  จริยธรรม และจิตสำานึกทางการเมือง        3(3-0-6)
  (Morality and Political Conscious)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และพัฒนาการทางจริยธรรมทางการเมืองในสังคมไทย	การปฏิบัติ
ตัวที่ดี	 คุณธรรม	 จริยธรรมของนักการเมือง	 และการสร้างจิตสำานึกทางการเมือง	 การคอร์รัปชั่นกับการเมือง	
รูปแบบการคอร์รัปชั่น	 การจัดการผลประโยชน์ทางการเมือง	 และผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นจาก
นักการเมือง	ศึกษาจากกรณีตัวอย่างทั้งใน	และต่างประเทศ

LOP 322  ประชาธิปไตย และการกระจายอำานาจ 3(3-0-6)
  (Democracy and Power Segregation)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 แนวคิด	 และทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย	 การวิพากษ์จากกลุ่มมาร์กซิสต์	 กลุ่มบริษัทนิยม	
เสรีนิยม	 และสังคมประชาธิปไตย	 พัฒนาการของประชาธิปไตยในสังคมไทยสมัยใหม่	 สถาบัน	 และกลไก
การพัฒนาประชาธิปไตย	รวมทั้งปัญหาการใช้ประชาธิปไตยในประเทศไทย	ทฤษฎีอำานาจ	โครงสร้างอำานาจ	
และการเข้าสู่อำานาจ	ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด	และวิธีการของการกระจายอำานาจ
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LOP 412  การเมืองและสิทธิชุมชน 3(3-0-6)
  (Politics and Community Right)
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญของสิทธิชุมชน	 และผลกระทบที่มีต่อการละเมิดสิทธิชุมชน	 ศึกษา
กรณีตัวอย่างของอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อการละเมิดสิทธิชุมชนในมิติของทรัพยากรสาธารณะ	 และสิ่ง
แวดล้อมอื่น	ๆ

LOP 423   ธนกิจการเมืองในสังคมไทย 3(3-0-6)

   (Monetary Politics in the Thai Society)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 ความสัมพันธ์ของการเมืองในบริบทของสังคมไทย	 แนวคิดของการแสวงหาผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของการเมืองแบบพหุนิยมที่เป็นพลวัต	 โดยอธิบายถึงกระบวนการที่

นักการเมืองใช้เงินเพื่อผันตัวเป็นคณะผู้บริหารประเทศ	 และการใช้อำานาจผ่านนโยบาย	 เพื่อผลประโยชน์

ทางการเมือง	

LOP 434  การเมืองภาคประชาสังคม 3(3-0-6)

  (Politics Civil Society)

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 การเมืองภาคประชาชน	บทบาทขององค์กรอิสระ	องค์กรการปกครองท้องถิ่น	องค์กรประชาชน

รูปแบบต่างๆ	ความสัมพันธ์กับรัฐ	ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประชาชน

LOP 436  การลงโทษทางสังคม และอารยะขัดขืน 3(3-0-6)

   (Social Punishment and Civil Disobedience) 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 กระบวนการทางสังคมในการพิพากษาการทุจริตทางการเมือง	 การแทรกแซงอำานาจทาง

สังคม	และการแสดงอารยะขัดขืนต่อสังคมที่ไม่เป็นธรรม	การศึกษาจากกรณีต่าง	ๆ	ในสังคม

LOP 444   สัมมนาผู้นำาทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   3(3-0-6)

         (Seminar  in  Political  Leadership  for  Social  Changes)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการเมือง	กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่น่าสนใจ	 โดยแต่ละ

กลุ่มการสัมมนาต้อง	ศึกษา	วิเคราะห์	วิพากษ์	วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวอย่างลุ่มลึก
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SDA 222 สันติศึกษา 3(3-0-6)

  (Peace Study)

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	 หลักการ	ทฤษฎี	และแนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง	และความขัดแย้ง	กรณีศึกษาต่าง	ๆ	การใช้

แนวทางสันติวิธี	เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	หลักอหิงสา	ศาสตร์และศิลป์ในการระงับความขัดแย้ง


