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การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  

(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 
2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในการประชุม   

  คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี  20 มีนาคม 2562 
3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี  เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา  2561 

    ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2561  เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
 เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข 
 5.1 ขอปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดงัน้ี 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ฉบับปี พ.ศ.2558) 

วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(เดิม ปรับปี พ.ศ. 2560) 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(ทีข่อปรับปรุง) 

1 ดร.อภิรัตน์  กงัสดารพร 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

1 คงเดิม 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

2 ดร.สุริยะใส  กตะศิลา 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

 ตดัออก 

3 รศ.ดร.กานต ์ โกวทิยส์มบูรณ์ 
 

3 คงเดิม 
 

4 รศ.วทิยากร  เชียงกูล 
 

 ตดัออก 
 

5 นายอาทิตย ์ ทองอินทร์ 
 

 ตดัออก 
 

  3 นางสาว ชนฐันนัท ์ ม่วงวเิชียร 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

  4 รศ.ดร.ภิริมย ์ จัน่ถาวร 
 

  5 วา่ท่ีร้อยตรีฟ้าลัน่ กระสังข ์
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  (เดิม) 

ล าดบัที ่
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ ดร.อภิรัตน ์ กงัสดารพร  3101701492125 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2549 

 
  (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร)   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   

 
  

 
      ร.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556 

 
      ศศ.ม. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2552 

 
      ปร.ด. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 

2. อาจารย ์ ดร.สุริยะใส  กตะศิลา  3330900541051 ศษ.บ. สุขศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2539 

    (ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร)   ศศ.ม. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2552 

    ปร.ด. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2558 
3. รอง

ศาสตราจารย ์
ดร.กานต ์ โกวทิยส์มบูรณ์ 3629900028626 ศ.บ.(เกียรตินิยมดี) 

M.A. 
เศรษฐศาสตร์ 
(Political) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
University of Bridgeport, U.S.A. 

2516 
2522 

    Ph.D. (Education) The University of Queensland, 
Australia 

2549 

4. อาจารย ์ รศ.วทิยากร เชียงกลู 3101900493776 ศ.บ. (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2512 

    M.Sc. Development Studies The Institute of  Social 2525 

      Studies,The Hague,   

      The Netherlands  
5. อาจารย ์ นายอาทิตย ์ทองอินทร์ 1190900017632 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 

    ร.ม. ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2554 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ใหม่) 

ล าดบัที ่
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ ดร.อภิรัตน ์ กงัสดารพร 
 

3101701492125 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2549 

 
  (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร)   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   

 
  

 
      ร.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556 

 
      ศศ.ม. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2552 

 
      ปร.ด. ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 2556 

2. อาจารย ์ นางสาว ชนฐันนัท ์ม่วงวเิชียร 3101701988465 บธ.บ. การจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 2544 

   (ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร)   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 2549 
3. รอง

ศาสตราจารย ์
ดร.กานต ์ โกวทิยส์มบูรณ์ 3629900028626 ศ.บ.(เกียรตินิยมดี) 

M.A. 
เศรษฐศาสตร์ 
Political 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
University of Bridgeport, U.S.A. 

2516 
2522 

    Ph.D. Education The University of Queensland, 
Australia 

2549 

4. อาจารย ์ วา่ท่ีร้อยตรี ฟ้าลัน่  กระสงัข ์ 1331200023621 สส.บ. พฒันาชุมชน    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

    พช.ม. พฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2554 

5. รอง ดร.ภิรมย ์จัน่ถาวร 3100903625796 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2516 

 ศาสตราจารย ์   M.A. Economics University of New Hampshire, U.S.A. 2518 

    Ph.D. Agricultural Economics  Oklahoma State University, U.S.A. 2528 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลักสูตร 

เดิม 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ใหม่ 

1.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
   และสังคมศาสตร์ 

 
3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
   และคณิตศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 

 
9 หน่วยกิต 

 
-  กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 
   และพลศึกษา 

 
3  หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 
   -  กลุ่มวชิาชีพ           81 หน่วยกิต          81 หน่วยกิต 
        ก. วิชาชีพ-บงัคบั                  66 หน่วยกิต                 66 หน่วยกิต 
        ข. วิชาชีพ-เลือก                  15 หน่วยกิต                 15 หน่วยกิต 

- วิชาโท  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ      6 หน่วยกติ      6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 132 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
 

 
             รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
     (ลงช่ือ) 
 

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

     อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
    วนัท่ี       เดือน               พ.ศ. 2562 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
1. ช่ือ – สกลุ นายอภิรัตน ์ กงัสดารพร 

ดร.อภิรัตน ์กงัสดารพร 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 3101701492125 
3. คุณวฒิุ/สาขาวิชาเอก/สถาบนั 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) (ส่ือสารมวลชน)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2549 
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ)    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2556 
ศศ.ม. (ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง)  มหาวิทยาลยัรังสิต 2552 
ปร.ด. (ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง)  มหาวิทยาลยัรังสิต 2556 

4. ผลงานทางวิชาการ   
4.1   งานวิจยั  

4.1.1 อภิรัตน ์กงัสดารพร. (2559). ภาวะผู้น าและการให้ค าปรึกษาเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิด 
ทางอาญา : กรณีศึกษาผู้ให้ค าปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาครและ 
จงัหวดัใกล้เคียง. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต, 2559. สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต. 

4.2   บทความทางวชิาการ 
4.2.1 อภิรัตน ์กงัสดารพร. (2559). ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของหัวหน้างานในองค์กรวสิาหกจิ 

ขนาดกลาง กรณีศึกษา บริษทั ทวนิส์ สเปเชียล จ ากดั. วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัรังสิต. ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1. (มกราคม-มิถุนายน 2559). 158 – 165 น.  

4.3   เอกสารประกอบการสอน  
4.3.1 อภิรัตน ์กงัสดารพร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา LOB125 การพฒันาผู้น าทาง 

ธุรกจิ (Business Leadership Development). พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. 
จ านวน 260 หนา้. 

4.3.2 อภิรัตน ์กงัสดารพร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา SOI 233 นวตักรรมการท า 
ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ (Innovation in Business Operation and Ownership). 
พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. จ านวน 200 หนา้. 

4.3.3 อภิรัตน ์กงัสดารพร. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา LOB121 องค์กรและการจดัการ 
สมยัใหม่ (New Organization and Management). พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. จ านวน 250 หนา้.  

5. รายวิชาท่ีสอน   

1. LOB 125 การพฒันาผูน้ าทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
2. LOB 421 การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   3 (3-0-6)  
3. SOI  233 นวตักรรมในการท าธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  3 (3-0-6) 
4. LOB 121 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่    3 (3-0-6) 
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5. LOB 424 สมัมนาการบริหารจดัการ     3 (3-0-6)  
6. SOI 131 ทฤษฎีผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   3(3-0-6) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

1. ช่ือ – สกุล นางสาว ชนฐันนัท ์ม่วงวเิชียร 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3101701988465 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

บธ.บ.(การจดัการ)     มหาวทิยาลยัรังสิต    2544 

 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  2549 
4. ผลงานทางวชิาการ   

4.1   งานวจิยั    -ไม่มี- 
4.3   เอกสารประกอบการสอน   

4.3.1 ชนฐันนัท ์ม่วงวิเชียร (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา PSY 311 การพฒันาตนเอง. 
ฉบบัปรับปรุงใหม่. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. จ านวน 188 หนา้. 

4.3.2 ชนฐันนัท ์ม่วงวิเชียร (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาSOI 212 การพฒันาธุรกิจเพ่ือ
สงัคม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัรังสิต. จ านวน 80หนา้. 
 

5. รายวชิาท่ีสอน   
1. SOI 212 การพฒันาธุรกิจเพื่อสังคม   3(3-0-6) 
2. SOI 235  องคก์รอจัฉริยะ    3(3-0-6) 
3. LOB 126 การจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  
4. LOB 423 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม  3(3-0-6) 
5. PSY 311 การพฒันาตนเอง    3(3-0-6) 
6. PSY 312 ระเบียบพิธีปฎิบติัทางสังคม  3(3-0-6) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

1. ช่ือ-สกุล นายกานต ์ โกวทิยส์มบูรณ์ 
  รองศาสตราจารย ์ดร. กานต ์โกวทิยส์มบูรณ์ 

2. เลขประจ าตวัประชาชน  3629900028626 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

ศ.บ. (เกียรตินิยมดี)(เศรษฐศาสตร์)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2516 
M.A. (Political)     University of Bridgeport, U.S.A.   2522 
Ph.D. (Education)     The University of Queensland, Australia  2549 

4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1   งานวจิยั   
  4.1.1 กานต ์โกวทิยส์มบูรณ์. (2558). แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชน 
   จีนให้มาศึกษาทีม่หาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต. กรุงเทพฯ: หจก.สามลดา, 2558.  
   จ านวน 265 หนา้.  
4.2   เอกสารประกอบการสอน  

4.2.1 กานต ์โกวทิยส์มบูรณ์. (2557). ความคิดทางการเมืองของจอห์น ลอ็ก. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 167 หนา้. 

  4.2.2 กานต ์โกวทิยส์มบูรณ์. (2557). ความคิดทางการเมืองของทอมัส อะไควนัส.  
   พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 335 หนา้ 
  4.2.3 กานต ์โกวทิยส์มบูรณ์. (2557). ความคิดทางการเมืองของออกสัติน. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
   ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 266 หนา้. 

5. รายวชิาท่ีสอน   
1. SOI 242  การวจิยัทางสังคมศาสตร์      3 (3-0-6)    
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

1. ช่ือ-สกุล นายฟ้าลัน่  กระสังข ์
    วา่ท่ีร้อยตรี ฟ้าลัน่  กระสังข ์

2. เลขท่ีประจ าตวัประชาชน      1331200023621 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั              

สส.บ. (พฒันาชุมชน)      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2551 
พช.ม. (พฒันาชุมชน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2554 

4. ผลงานวชิาการ 
4.1   การวจิยั 

4.1.1 Falun Krasang. (2018). Community Development in Thailand: A Case Study of  
Songsalueng-Rayong, Bangphra-Chonburi, and Thaisongdam-Kanchanaburi  
Community. The 1st international conference of community social development. 28-31  
January 2018. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Wangnoi 
Pranakornsriayutthaya Thailand. 136-144 p. 

4.1.2 ฟ้าลัน่ กระสังข.์ (2560). ทุนทางสังคมกบักระบวนทัศน์ในการแก้ไขความยากจนของชาว 
ไทยทรงด า ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี. การประชุมวชิาการ 
ระดบัชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื. คร้ังท่ี 2  
วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน).  
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร. H94-H107. 

4.1.3 ฟ้าลัน่ กระสังข.์ (2557). นวัตกรรมการพึง่ตนเองของกลุ่มบ้านสองสลงึอ าเภอแกลง  
จังหวดัระยอง. การประชุมวิชาการระดบัชาติ นวตักรรมสังคมกบัการปฏิรูปประเทศไทย 
360 องศา. คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558. อาคารมลัติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต. 470-478. 

4.2   เอกสารประกอบการสอน  
- สังคมวทิยาพฒันาการ 

5. รายวชิาท่ีสอน 
1. LOS 111 สังคมวทิยาพฒันาการ       3(3-0-6) 
2. LOS 213      องคก์รทางสังคมและการสร้างเครือข่ายทางสังคม    3(3-0-6) 
3. LOL 151 สังคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน    3(3-0-6) 
4. LOS 114      ชุมชนศึกษาและการพฒันาความเป็นผูน้ า   3(3-0-6) 
5. PSY 311 การพฒันาตนเอง      3(3-0-6) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
1. ช่ือ – สกุล     นายภิรมย ์จัน่ถาวร 
  รศ.ดร.ภิรมย ์จัน่ถาวร 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 3100903625796  
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2516 
M.A. (Economics)  University of New Hampshire, U.S.A. 2518 
Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University, U.S.A. 2528  

4. ผลงานวชิาการ 
4.1 งานวจิยั – 
4.2 บทความทางวชิาการ 

4.2.1 ภิรมย ์จัน่ถาวร. (2558). วาเลนไทน์ปีนีซ้บ ยอดขายตก ผลจากภาวะเศรษฐกจิ 
ตกต ่า. วารสารศาสตร์ดิจิทลั มหาวทิยาลยัรังสิต. พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยั
รังสิต. ปีท่ี 2. (13 กุมภาพนัธ์ 2558). 15 - 20 น. 

4.2.2 ภิรมย ์จัน่ถาวร. (2557). โครงการทวาย ส่งผลเศรษฐกจิการค้าชายแดนไทย-พม่ารุ่ง.
วารสารศาสตร์ดิจิทลั มหาวทิยาลยัรังสิต. พิมพค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต.  
ปีท่ี 1. (7 กุมภาพนัธ์ 2557). 10 – 15 น. 

4.3   เอกสารประกอบการสอน  
  -  เศรษฐศาสตร์ส าหรับผูน้ า 
 

5. รายวชิาท่ีสอน   

1. SOI 126  เศรษฐศาสตร์ส าหรับผูน้ า                           3(3-0-6) 
 

 


