สมอ.08
การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ --2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2559
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรดังนี้

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ.2559)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่

4.

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(เดิม)
ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
รศ.ดร.สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ผศ. ดร. พลเรื อตรี วิโรจน์ พิมานมาศสุ ริยา

5.

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

1.
2.
3.

ลาดับที่
1.

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)

2.

คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ตัดออก

3.

คงเดิม

4.

คงเดิม

5.

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต) (เดิม)
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

อาจารย์

2.

รองศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
ดร.สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์

คุณวุฒิ

3120101184011

บธ.บ.

บัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2527

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2535

กศ.ด.
วท.บ.

พัฒนศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2519

M.Sc.

Agricultural Economics

Pennsylvania State University, U.S.A.

2523

Ph.D.

Agricultural Economics

University of Illinois, U.S.A.

2527

วท.บ.

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2519

วท.ม.

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

Ph.D.

Development Administration

International Doctorial Program, NIDA

2543

วท.บ.

เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2517

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2543

D.P.A.

Public Administration

University of Northern Philippines

2548

พณ.บ.

การตลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523

พ.ม.

การบริ หารการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2528

ร.ม.

บริ หารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534

ศศ.ม.

กฎหมายเศรษฐกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

ปร.ด.

การพัฒนาธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2555

3100800764548

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต

3100203522897

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
4.

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเรื อตรี วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

อาจารย์

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

สาเร็จการศึกษา

เลขที่
บัตรประชาชน

3200900447764

3101200201934

สาขาวิชา

จากสถาบัน

ปี

รายชื่ ออาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต) (ใหม่ )
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ตาแหน่ ง
เลขที่
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ที่
ทางวิชาการ
บัตรประชาชน
จากสถาบัน
1.
อาจารย์
ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห 3120101184011
บธ.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กศ.ด.
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสาน
มิตร
2.
รอง
ดร.สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์ 3100800764548
วท.บ.
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
M.Sc.
Agricultural Economics
Pennsylvania State University, U.S.A.
Ph.D.
Agricultural Economics
University of Illinois, U.S.A.
3.
อาจารย์
ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์ 3101200201934
พณ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ม.
การบริ หารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ร.ม.
บริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม.
กฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.
การพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4.
ผูช้ ่วย
ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
3420100358773
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศาสตราจารย์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.
การพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5.
ผูช้ ่วย
ดร. พลเรื อตรี วิโรจน์
3200900447764
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ พิมานมาศสุริยา
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
D.P.A.
Public Administration
University of Northern Philippines

ปี
2527
2535
2545
2519
2523
2527
2523
2528
2534
2542
2555
2532
2539
2554
2517
2543
2548

6. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรั บปรุ งแก้ไข เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับโครงสร้ างเดิ ม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิชาการศึกษาด้วยตนเอง
สอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสู ตร
เดิม

โครงสร้างหลักสู ตร
ใหม่

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ เดือน
พ.ศ. 2560

1.
2.
3.

4.

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชื่อ – สกุล
นางสาวฉัตรวรัญช์ องคสิ งห
ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห
เลขประจาตัวประชาชน
3120101184011
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บธ.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545
2535
2527

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความทางวิชาการ/งานวิจยั
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห. (2559). วาทกรรมยาเสพติด: อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง. เอกสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559,
หน้า 1264-1272.
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห. (2559). ผลกระทบขององค์ กรธุรกิจจากการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ ป.ป.ช.มาตรา 103/7. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี
2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559, หน้า 962-970.
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห ร่ วมกับ สังศิต พิริยะรังสรรค์, นิดาวรรณ เพราะสุ นทร, วณี กอสุ วรรณศิริ และ
ชุลีรัตน์ เจริ ญพร. (2559) วาทกรรมยาเสพติด : อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง, แหล่งทุน
สนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะเวลาการทาวิจยั 1 ปี (2558-2559).
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห. (2558). ผู้หญิงกับการเปลีย่ นแปลงเชิ งเศรษฐกิจ ศึกษากรณี เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอ่างทอง. วารสารปั ญญาภิวฒั น์, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 หน้า 173-184.
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห. (2557). ชี วติ หลังจากถูกรางวัลสลากกินแบ่ งรัฐบาล. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, ปี ที่ 9 ฉบับที่ 16 (พิเศษ) มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า
56 - 70.
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห ร่ วมกับ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ,(2557) ผลกระทบของ
องค์ กรธุรกิจจากการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช.มาตรา 103/7 . แหล่งทุน
สนับสนุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
ฉัตรวรัญช์ องคสิ งห. (2557) งานวิจยั เรื่ อง “ผู้หญิงกับการเปลีย่ นแปลงเชิ งเศรษฐกิจ ศึกษากรณี
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอ่างทอง” แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต

5.

4.2 เอกสารประกอบการสอน
1. เรื่ อง การพัฒนาภาวะผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) 193 หน้า
2. เรื่ อง การใช้สื่อสาธารณะเพื่อสังคม หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทาง
สังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 150 หน้า
รายวิชาที่สอน
1.
CSI 602 การพัฒนาภาวะผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
2.
CSI 625 การใช้สื่อสาธารณะเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
3.
CSI 619 สิ ทธิ มนุษยชนและความมัน่ คงของมนุษย์
3 (3-0-6)
4.
CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
36 (0-108-54)
5.
CSI 699 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-54)

1.

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชื่อ-สกุล นายสิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์

2.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

3.

คุณวุฒิ/วิชาเอก/สถาบัน

3100800764548

Ph.D. (Agricultural Economics) University of Illinois, U.S.A.,

2527

M.Sc. (Agricultural Economics) Pennsylvania State University, U.S.A., 2523
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.

2519

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์, ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์. (2559). การจัดการปัญหาการลักลอบเข้ าเมืองของชน
กลุ่มน้ อยชาวโรฮีนจา. วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษา . 1 (2) (มกราคม – มิถุนายน 2559),
หน้า 22-35.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์. (2559). แผนยุทธศาสตร์ การปรั บตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
การบริ หารจัดการพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ภาคเหนือ รายงานการวิจัยเสนอต่ อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2559.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์. (2558). แผนยุทธศาสตร์ การปรั บตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
การบริ หารจัดการพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ภาคกลางและภาคตะวันตก รายงานการวิจัยเสนอต่ อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2558.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์. (2558). ยุทธศาสตร์ การปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาค
กลางและตะวันตก. รายงานการวิจยั . กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม.
เกียรติเสริ ม มหพันธ์, สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์. (2557). วิเคราะห์ นโยบายและมาตรการเพื่อ
ส่ งเสริมยานยนต์ ทใี่ ช้ พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทย. ใน วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. 10 (3)
(ตุลาคม – ธันวาคม 2557), หน้า 10-18.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์ และ จารุ วฒั น์ สัตยานุรักษ์. (2557). กลยุทธ์ การบริ หารการเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองค์ การสถาบันพลศึกษา. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม –
ธันวาคม 2557), หน้า 93-102.

สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์ และ เกษม กิสิโอฬาร. (2557). วิสัยทัศน์ และความพร้ อมของผู้นา
อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางไทยทีม่ ีต่อการพัฒนาสู่ ระบบมาตรฐาน GMP ตามบทบัญญัติ
เครื่ องสาอางอาเซียน. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม – ธันวาคม 2557), หน้า
1-9.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์ และ สมบูรณ์ วราบัณฑูรย์วทิ ย์. (2557). กลยุทธ์ ทางเลือกสู่ ความเป็ นเลิศใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมถุงมือยางในประเทศไทย. วารสารคุณภาพชีวติ กับกฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม –
ธันวาคม 2557), หน้า 433-443.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์ และ สุ รเดช เอกปัญญาสกุล. (2557). การประเมินสมรรถนะของอุตสาหกรรม
อาหารเสริมสุ ขภาพไทยต่ อการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารคุณภาพชีวิตกับ
กฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม – ธันวาคม 2557), หน้า 513-521.
สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์. (2557). แผนยุทธศาสตร์ การปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
การบริ หารจัดการพืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ ภาคตะวันออก รายงานการวิจัยเสนอต่ อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2557.
Jesdapipat, Sitanon, Pinngarm, Prasert, Hathaithip Ninsonti, Pasert Pavasant, and Worajit Setthapun.
(2017). Scenario analysis for Green City Model: Case Study of Chiangmai World Green
City Model Thailand, IIRE. International Journal of Renewable Energy, Vol. 12, No. 1
(January-July 2017).
4.2 เอกสารประกอบการสอน
จัดทาในรู ปแบบ E-book แต่ไม่ได้จดั พิมพ์เป็ นหนังสื อ มีดงั นี้
1. เรื่ อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตั น์
2. เรื่ อง ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
5.

รายวิชาที่สอน
1.
2.
3.
4.

SBP 603 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตั น์
SBP 613 การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
CSI 699 วิทยานิพนธ์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
36 (0-108-54)
36 (0-108-54)
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2.
3.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

ร.ม.

(บริ หารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534

พ.ม.

(การบริ หารการเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2528

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523

พณ.บ. (การตลาด)
4.

2555

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
บุญสม เกษะประดิษฐ์ และ นิ ภาพร ฤทธิ์ นอก. (2558). สมรรถนะข้ าราชการตารวจสั งกัดกองบังคับการ
ตรวจคนเข้ าเมือง 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558), หน้า 105 - 116.
บุญสม เกษะประดิษฐ์ และ สุ รศักดิ์ ใจเย็น. (2558). การรับรู้ บทบาทและหน้ าทีข่ องสมาชิ กสหภาพ
แรงงาน: กรณีศึกษา สหภาพแรงงานผลิตเครื่ องยนต์ และระบบส่ งกาลัง บริษัท นิสสั น พาวเวอร์
เทรน (ประเทศไทย) จากัด. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558), หน้า 218 - 225.
บุญสม เกษะประดิษฐ์ และ สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2557). การวิเคราะห์ พระราชบัญญัติทเี่ กีย่ วข้ องกับ
การพนันและการเสี่ ยงโชค จานวน 4 ฉบับ. กรุ งเทพฯ : สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
บุญสม เกษะประดิษฐ์ และรัตพงษ์ สอนสุ ภาพ. (2555). ผูน้ าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน. มหาวิทยาลัยรังสิ ต

5.

รายวิชาที่สอน
1.
CSI 604
2.
CSI 630
3.
CSI 697
4.
CSI 699

สัมมนาภาวะผูน้ า
ผูน้ าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
36 (0-108-54)
36 (0-108-54)
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2.
3.

4.
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ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
วิโรจน์ พิมานมาศสุ ริยา, พลเรื อตรี ดร. (2559). มุมมองนักวิชาการต่ อคุณลักษณะทางคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักการเมืองไทย. วารสารคุ ณภาพชี วิตกับกฎหมาย ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2559), หน้า 158-167.
วิโรจน์ พิมานมาศสุ ริยา, พลเรื อตรี ดร. และ ผศ.สุ ภทั รา โกไศยกานนท์. (2555). ผู้นากับการพัฒนา
สั งคมในยุคโลกาภิวตั น์ . ปทุมธานี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
Pimanmassuriya, Wiroj (2016). Attitude of citizens and political parties toward Thailand’s
reformation in transitional period. Proceedings of the IACSSM International Academic
Conference on Social Science and Management, Bali, Indonesia, June 28-30, pp. 77 – 88.
Pimanmassuriya, Wiroj (2014). Perspective of Technocrats to the Morality and Ethical
Characteristics of Thai Politician. Proceedings of the ACSSC Annual Conference on Social
Studies, Communication and Education and APSSC Asia-Pacific Social Science Conference,
Kuala Lumpur, Malaysia, November 7-9, pp. 89 – 96.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
1. เรื่ อง คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล สาหรับผูน้ า
2. เรื่ อง การบริ หารเชิงกลยุทธ์
รายวิชาที่สอน
1. CSI 605
2. CSI 634

คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล สาหรับผูน้ า
การบริ หารเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.
3.
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4.1 บทความทางวิชาการ/งานวิจยั
รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ. (2558). ความสาเร็จของการแก้ปัญหาคอร์ รัปชั่นในสิ งคโปร์ และเกาหลีใต้ .
ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเวทีวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (12 มิถุนายน
2558). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน, หน้า 160-186.
รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ. (2558). หวยใต้ ดิน : ทุนเชิ งสั ญลักษณ์ . รายงานการวิจยั . ศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานกองทุนสนับสนุนเสริ มสร้าง
สุ ขภาพ.
รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ, สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. (2557). กิจการสลากกินแบ่ งไทยเพื่อการพัฒนา:
องค์ ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์ กร. รายงานการวิจยั . สานักงานสลากกิน
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4.2 เอกสารประกอบการสอน
1. เรื่ อง สัมมนาภาวะผูน้ า
2. เรื่ อง คุณธรรม,จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลสาหรับผูน้ า
3. เรื่ อง ผูน้ ากับนโยบายสาธารณะ
4. เรื่ อง การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
5. เรื่ อง ผูน้ าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายวิชาที่สอน
1.
CSI 604 สัมมนาภาวะผูน้ า
3(3-0-6)
2.
CSI 605 คุณธรรม,จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลสาหรับผูน้ า
3(3-0-6)
3.
CSI 618 ผูน้ ากับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
4.
CSI 657 การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
5.
CSI 660 ผูน้ าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
6.
CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
36 (0-108-54)
7.
CSI 699 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-54)

