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การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลัยรังสิต 

-----------------------------------  
 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 เม่ือวนัท่ี --- 
2. สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในการประชุม 
 คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี  เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา  2559 

    ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2559  เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
 เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข 
 5.1 ขอปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ.2559) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(เดิม) 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(ทีข่อปรับปรุง) 

1. ดร.ฉตัรวรัญช์ องคสิงห 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

1. คงเดิม 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

2. รศ.ดร.สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

2. คงเดิม 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3. ผศ.ดร.มานวภิา อินทรทตั 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

 ตดัออก 
 

4. ผศ. ดร. พลเรือตรี วโิรจน์ พิมานมาศสุริยา 
 

3. คงเดิม 
 

5. ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ ์
 

4. คงเดิม 
 

  5. ผศ.ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

 
 
 



 
 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต)  (เดิม) 

ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ ดร.ฉตัรวรัญช ์ องคสิงห  3120101184011 บธ.บ.  บญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2527 

 
  (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร)   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2535 

 
      กศ.ด. พฒันศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 2545 

2. รองศาสตราจารย ์ ดร.สิตานนท ์ เจษฎาพิพฒัน ์  3100800764548 วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2519 

 

  (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร)  M.Sc. Agricultural Economics Pennsylvania State University, U.S.A. 2523 

 
    

 

Ph.D. Agricultural Economics University of Illinois, U.S.A. 2527 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มานวภิา อินทรทตั  3100203522897 วท.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2519 

 

  (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 
 

วท.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2523 

 

      Ph.D. Development Administration International Doctorial Program, NIDA 2543 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. พลเรือตรี วโิรจน ์ พิมานมาศสุริยา  3200900447764 วท.บ. เคมี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2517 

 
  

 
  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2543 

 
      D.P.A. Public Administration University of Northern Philippines 2548 

5. อาจารย ์ ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ ์ 3101200201934 พณ.บ. การตลาด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2523 

        พ.ม. การบริหารการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2528 

        ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2534 

        ศศ.ม. กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2542 

        ปร.ด. การพฒันาธรรมาภิบาล มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2555 



 
 

 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต)  (ใหม่) 

ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 
1. 
 

อาจารย ์ ดร.ฉตัรวรัญช ์ องคสิงห 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3120101184011 บธ.บ. 
รป.ม. 
กศ.ด. 

บญัชี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
พฒันศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสาน
มิตร 

2527 
2535 
2545 

2. รอง
ศาสตราจารย ์

ดร.สิตานนท ์ เจษฎาพิพฒัน ์
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

 3100800764548 วท.บ. 
M.Sc. 
Ph.D. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร  
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Pennsylvania State University, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 

2519 
2523 
2527 

3. อาจารย ์ ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ ์
 

3101200201934 พณ.บ. 
พ.ม. 
ร.ม. 
ศศ.ม. 
ปร.ด. 

การตลาด 
การบริหารการเงิน 
บริหารรัฐกิจ 
กฎหมายเศรษฐกิจ 
การพฒันาธรรมาภิบาล 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2523 
2528 
2534 
2542 
2555 

4. ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3420100358773 ศ.บ. 
ศ.ม. 
ปร.ด. 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเมือง 
การพฒันาธรรมาภิบาล 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2532 
2539 
2554 

5. ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ดร. พลเรือตรี วโิรจน ์ 
พิมานมาศสุริยา 

 

3200900447764 วท.บ. 
รป.ม. 
D.P.A. 

เคมี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
University of Northern Philippines 

2517 
2543 
2548 



 
 

6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 
 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร 

เดิม 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ใหม่ 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

  
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วชิาการศึกษาดว้ยตนเอง 
สอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 
 
 
               รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
      (ลงช่ือ) 
 

      (ผศ. ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร) 
                 ต  าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

       อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
                 วนัท่ี        เดือน              พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลัยรังสิต 

1. ช่ือ – สกุล     นางสาวฉตัรวรัญช์  องคสิงห 
 ดร.ฉตัรวรัญช์  องคสิงห  

2. เลขประจ าตวัประชาชน    3120101184011 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั 

กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร           2545 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2535       

             บธ.บ. (บญัชี)    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                         2527           

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1   บทความทางวชิาการ/งานวจิยั 
ฉตัรวรัญช์  องคสิงห.  (2559).  วาทกรรมยาเสพติด: อสิรภาพของผู้ต้องขังหญงิ. เอกสารการประชุม 

  วชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2559 วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2559,  
  หนา้ 1264-1272.  
ฉตัรวรัญช์  องคสิงห. (2559). ผลกระทบขององค์กรธุรกจิจากการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ของ ป.ป.ช.มาตรา 103/7.  เอกสารการประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี  
  2559 วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2559, หนา้ 962-970. 

  ฉตัรวรัญช์  องคสิงห ร่วมกบั สังศิต พิริยะรังสรรค,์ นิดาวรรณ เพราะสุนทร, วณี กอสุวรรณศิริ และ 
   ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2559) วาทกรรมยาเสพติด : อสิรภาพของผู้ต้องขังหญงิ, แหล่งทุน 
          สนบัสนุน ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม ระยะเวลาการท าวจิยั 1 ปี (2558-2559). 

ฉตัรวรัญช์  องคสิงห. (2558). ผู้หญิงกบัการเปลีย่นแปลงเชิงเศรษฐกจิ ศึกษากรณ ีเศรษฐกจิพอเพยีง    
 จังหวดัอ่างทอง. วารสารปัญญาภิวฒัน์, ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2558 หนา้ 173-184. 
ฉตัรวรัญช์  องคสิงห. (2557). ชีวติหลงัจากถูกรางวลัสลากกนิแบ่งรัฐบาล.  วารสารมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 (พิเศษ) มกราคม-มิถุนายน 2557 หนา้  
56 - 70.     

ฉตัรวรัญช์  องคสิงห ร่วมกบั สังศิต พิริยะรังสรรค ์และ รัตพงษ ์สอนสุภาพ,(2557)  ผลกระทบของ 
   องค์กรธุรกจิจากการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช.มาตรา 103/7  . แหล่งทุน 
   สนบัสนุน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  
ฉตัรวรัญช์  องคสิงห. (2557) งานวจิยัเร่ือง “ผู้หญงิกบัการเปลีย่นแปลงเชิงเศรษฐกจิ ศึกษากรณี 
 เศรษฐกจิพอเพยีง จังหวดัอ่างทอง” แหล่งทุนสนบัสนุน  สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

  4.2   เอกสารประกอบการสอน   
                   1.  เร่ือง การพฒันาภาวะผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 193 หนา้ 
                   2.  เร่ือง การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสังคม  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทาง 
 สังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 150 หนา้                     
5. รายวชิาท่ีสอน   

 1.       CSI 602    การพฒันาภาวะผูน้ าทางสังคม   ธุรกิจและการเมือง         3 (3-0-6)                 
       2.       CSI 625   การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสังคม                                          3 (3-0-6) 
       3.       CSI 619 สิทธิมนุษยชนและความมัน่คงของมนุษย ์  3 (3-0-6)        
 4.   CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ      36 (0-108-54) 
 5.   CSI 699 วทิยานิพนธ์       36 (0-108-54)       

 



 
 

แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลัยรังสิต 

1. ช่ือ-สกุล    นายสิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สิตานนท ์ เจษฎาพิพฒัน์ 

2. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3100800764548 

3. คุณวฒิุ/วชิาเอก/สถาบนั   

 Ph.D. (Agricultural Economics) University of Illinois, U.S.A.,  2527 

  M.Sc. (Agricultural Economics) Pennsylvania State University, U.S.A., 2523 

  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   2519 

4.   ผลงานทางวชิาการ 

 4.1  งานวจิยั 

 สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์, ศิลปคมณ์ เอ่ียมวงศ์. (2559). การจัดการปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองของชน   

        กลุ่มน้อยชาวโรฮีนจา.  วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา . 1 (2) (มกราคม – มิถุนายน 2559),  

   หนา้ 22-35. 

สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์. (2559).  แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
การบริหารจัดการพืน้ทีลุ่่มน า้ภาคเหนือ รายงานการวจัิยเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2559. 

สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์. (2558).  แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ 
การบริหารจัดการพืน้ทีลุ่่มน า้ภาคกลางและภาคตะวนัตก รายงานการวจัิยเสนอต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2558. 

  สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์. (2558). ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาค 

   กลางและตะวนัตก. รายงานการวจิยั. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

   เกียรติเสริม มหพนัธ์, สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์. (2557). วเิคราะห์นโยบายและมาตรการเพ่ือ 

   ส่งเสริมยานยนต์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย. ใน วารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย. 10 (3)  

   (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557), หนา้ 10-18. 

  สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ และ จารุวฒัน์  สัตยานุรักษ.์ (2557).  กลยุทธ์การบริหารการเปลีย่นแปลง 

   วฒันธรรมองค์การสถาบันพลศึกษา. วารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม –  

   ธนัวาคม 2557), หนา้ 93-102. 



 
 

 สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ และ เกษม  กิสิโอฬาร. (2557). วสัิยทัศน์และความพร้อมของผู้น า 

  อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยทีม่ีต่อการพฒันาสู่ระบบมาตรฐาน GMP ตามบทบัญญัติ 

  เคร่ืองส าอางอาเซียน. วารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557), หนา้  

  1-9.   

  สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ และ สมบูรณ์ วราบณัฑูรยว์ทิย.์ (2557). กลยุทธ์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศใน 

   ธุรกจิอุตสาหกรรมถุงมือยางในประเทศไทย. วารสารคุณภาพชีวติกบักฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม –  

   ธนัวาคม 2557), หนา้ 433-443. 

  สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์ และ สุรเดช  เอกปัญญาสกุล. (2557). การประเมินสมรรถนะของอุตสาหกรรม 

   อาหารเสริมสุขภาพไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. วารสารคุณภาพชีวิตกบั 

   กฎหมาย. 10 (3) (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557), หนา้ 513-521. 

    สิตานนท ์เจษฎาพิพฒัน์. (2557).  แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ 
การบริหารจัดการพืน้ทีลุ่่มน า้ภาคตะวนัออก รายงานการวิจัยเสนอต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 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   

  จดัท าในรูปแบบ E-book แต่ไม่ไดจ้ดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ มีดงัน้ี 

  1. เร่ือง   การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตัน์ 

  2. เร่ือง   ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์   

5.  รายวชิาท่ีสอน  

  1.  SBP 603      การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตัน์                3 (3-0-6)              
  2.  SBP 613      การวจิยัทางสังคมศาสตร์      3 (3-0-6)    

  3.  CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ      36 (0-108-54) 
  4.   CSI 699 วทิยานิพนธ์       36 (0-108-54)       

           

 



 
 

แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลัยรังสิต 

1.  ช่ือ – สกุล นายบุญสม เกษะประดิษฐ์ 
 ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ์ 
2.  เลขประจ าตวัประชาชน   3101200201934 
3.  คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  
 ปร.ด.  (การพฒันาธรรมาภิบาล)   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   2555                  

 ศศ.ม.  (กฎหมายเศรษฐกิจ)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    2542 

 ร.ม.  (บริหารรัฐกิจ)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2534 

 พ.ม.  (การบริหารการเงิน)   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2528 

 พณ.บ.  (การตลาด)     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2523 

4.   ผลงานทางวชิาการ  
 4.1 งานวจิยั 

 บุญสม เกษะประดิษฐ ์และ นิภาพร ฤทธ์ินอก. (2558). สมรรถนะข้าราชการต ารวจสังกัดกองบังคับการ 
 ตรวจคนเข้าเมือง 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัพิเศษ (กรกฎาคม –  
 ธนัวาคม 2558), หนา้ 105 - 116.  

 บุญสม เกษะประดิษฐ ์และ สุรศกัด์ิ ใจเยน็. (2558). การรับรู้บทบาทและหน้าทีข่องสมาชิกสหภาพ 
 แรงงาน: กรณีศึกษา สหภาพแรงงานผลติเคร่ืองยนต์ และระบบส่งก าลงั บริษัท นิสสัน พาวเวอร์
เทรน (ประเทศไทย) จ ากดั. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฉบบัพิเศษ (กรกฎาคม –    
ธนัวาคม 2558), หนา้ 218 - 225. 

 บุญสม เกษะประดิษฐ ์และ สงัศิต พิริยะรังสรรค.์ (2557). การวเิคราะห์พระราชบัญญตัิทีเ่กีย่วข้องกบั 
  การพนันและการเส่ียงโชค จ านวน 4 ฉบับ. กรุงเทพฯ : ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 

  4.2  เอกสารประกอบการสอน 
บุญสม เกษะประดิษฐ ์และรัตพงษ ์สอนสุภาพ. (2555). ผูน้ าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลยัรังสิต                  

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1.  CSI 604        สัมมนาภาวะผูน้ า                         3 (3-0-6)                        
  2.  CSI 630        ผูน้  าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้          3 (3-0-6)     

3.  CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ      36 (0-108-54) 
 4.   CSI 699 วทิยานิพนธ์       36 (0-108-54)               
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สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) 
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1. ช่ือ – สกุล นายวโิรจน์  พิมานมาศสุริยา 
ผศ. ดร. พลเรือตรี วิโรจน์  พิมานมาศสุริยา 

2. เลขประจ าตวัประชาชน            3200900447764 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

D.P.A. (Public Administration)         University of Northern Philippines, 2548 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาศาสตร์  2543 
วท.บ.  (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   2517 

4.  ผลงานทางวชิาการ   
4.1  งานวจิยั 

วโิรจน์  พิมานมาศสุริยา, พลเรือตรี ดร. (2559). มุมมองนักวชิาการต่อคุณลกัษณะทางคุณธรรมจริยธรรม
ของนักการเมืองไทย. วารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน  
2559), หนา้ 158-167. 

 วโิรจน์  พิมานมาศสุริยา, พลเรือตรี ดร. และ ผศ.สุภทัรา  โกไศยกานนท.์ (2555).  ผู้น ากบัการพฒันา 
  สังคมในยุคโลกาภิวตัน์. ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต.  

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.  เร่ือง  คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับผูน้ า   
     2.  เร่ือง  การบริหารเชิงกลยทุธ์     

  
5. รายวชิาท่ีสอน      
 1. CSI 605 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับผูน้ า  3(3-0-6) 
 2. CSI 634 การบริหารเชิงกลยทุธ์   3(3-0-6)    
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1. ช่ือ – สกุล     นายรัตพงษ ์สอนสุภาพ 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. รัตพงษ ์สอนสุภาพ 
2.  เลขประจ าตวัประชาชน    3420100358773 
3.  คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั          
   ปร.ด.  (การพฒันาธรรมาภิบาล) มหาวทิยาลบัราชภฏัจนัทรเกษม       2554   
   ศ.ม.    (เศรษฐศาสตร์การเมือง)         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                 2539 
   ศ.บ.    (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)   มหาวทิยาลยัรามค าแหง                  2532                                                                                                                 
4.  ผลงานทางวชิาการ  
     4.1  บทความทางวชิาการ/งานวจิยั  

รัตพงษ ์สอนสุภาพ. (2558). ความส าเร็จของการแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันในสิงคโปร์และเกาหลใีต้.  
ใน เอกสารประกอบการประชุมวชิาการเวทีวิจยัมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (12 มิถุนายน  
2558). ชลบุรี: มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน, หนา้ 160-186. 

รัตพงษ ์สอนสุภาพ. (2558). หวยใต้ดิน : ทุนเชิงสัญลกัษณ์. รายงานการวจิยั.  ศูนยศึ์กษาปัญหาการ 
พนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส านกังานกองทุนสนบัสนุนเสริมสร้าง
สุขภาพ. 

รัตพงษ ์สอนสุภาพ, สังศิต พิริยะรังสรรค ์และคณะ. (2557). กจิการสลากกนิแบ่งไทยเพ่ือการพฒันา:  
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 4.2  เอกสารประกอบการสอน   
   1.   เร่ือง  สัมมนาภาวะผูน้ า                                                                   

    2.   เร่ือง  คุณธรรม,จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า                      
3.   เร่ือง  ผูน้ ากบันโยบายสาธารณะ                
4.   เร่ือง การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   

    5.   เร่ือง ผูน้ าประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้     
5.  รายวชิาท่ีสอน   

 1.  CSI 604 สัมมนาภาวะผูน้ า  3(3-0-6) 
 2.   CSI 605   คุณธรรม,จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผูน้ า                       3(3-0-6)       
 3.   CSI 618 ผูน้ ากบันโยบายสาธารณะ   3(3-0-6)       
       4.  CSI 657  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
 5.  CSI 660  ผูน้ าประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3(3-0-6) 
 6.  CSI 697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ      36 (0-108-54) 
 7.  CSI 699 วทิยานิพนธ์       36 (0-108-54)       
 

 

   
  

 


