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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
Doctor of Philosophy Program in Social Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:
ชื่อยcอ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อยcอ:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
ปร.ด. (การจัดการทางสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Management)
Ph.D. (Social Management)

3. จำนวนหนKวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 ผูfเขfาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทที่ทำวิจยั และเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ไมcนfอยกวcา 48 หนcวยกิต
แบบ 2.2 ผูfเขfาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีที่ทำวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ไมcนfอยกวcา 72 หนcวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
แบบ 2.1 ระยะเวลาการศึกษาไมcนfอยกวcา 6 ภาคการศึกษา และไมcเกิน 12 ภาคการศึกษา
แบบ 2.2 ระยะเวลาการศึกษาไมcนfอยกวcา 6 ภาคการศึกษา และไมcเกิน 16 ภาคการศึกษา
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หมวดที่ 2 ข<อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคRของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การบูรณาการสังคมศาสตร5ในการพัฒนาสังคมสูcความยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม เปtนหลักสูตรที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ5และสภาพแวดลfอมภายในและภายนอกประเทศไทยอยcางทันทcวงที โดยเฉพาะ
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน5ซึ่งทวีความเขfมขfนยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศตcางๆ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
การคf า และการลงทุ นเสรี กั นอยc างกวf างขวางทc ามกลางความกf าวหนf าอยc างกf าวกระโดดของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยcางยิง่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ทำใหfโลกเชือ่ มตcอถึงกันไดfงาc ยและรวดเร็วขึน้ ภายใตfกระแสโลกาภิ
วัตน5ซึ่งสcงผลใหfบริบททางดfานเศรษฐกิจ สังคม และภูมิรัฐศาสตร5ของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป
อยcางหลีกเลี่ยงมิไดf เชcน การเปลี่ยนแปลงโครงสรfางประชากรสูcสังคมผูfสูงอายุ ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
แรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ การไหลบcาของวัฒนธรรมตcางชาติ ภาวะโลกรfอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่สcงผลกระทบตcอสุขภาพและความเปtนอยูc ความเสี่ยงดfานอาชญากรรมขfามชาติ เปtนตfน ดังนั้น
ประเทศไทยจึงตfองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน5ของประชาชนใหfทันกับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ5 และกติกา
ใหมcๆ ของโลกที่มีมาตรฐานสูงขึ้น
นอกจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลcาวแลfว ยังมีป|จจัยดfานเทคโนโลยีที่สรfางความ
พลิกผัน อันเปtนเทคโนโลยีใหมcซึ่งมาแทนที่เทคโนโลยีเดิมอยcางรวดเร็ว จึงจำเปtนตfองหาแนวคิดใหมcที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคต การเรียนรูfเชิงวิเคราะห5ตcอมาตรฐานนวัตกรรมที่จะสรfาง
ใหfสังคมมีการพัฒนาไปพรfอมกับองค5ความรูfที่เทcาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งดfานการวิจัยแหcงอนาคต การปรับตัว
ขององค5กรในระดับนโยบายในการขับเคลื่อนบุคลากรในองค5กร ตลอดจนการเรียนรูfและพัฒนาคนใหfเทcาทัน
การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม จึงเกิดขึ้นเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหfมี
ความรูfเทcาทันเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงในสังคมป|จจุบัน และสรfางสรรค5แนวคิดใหมcทางสังคมในการบริหาร
จัดการบุคคล องค5กร และสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตcอไปไดf
1.3 วัตถุประสงคR
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ
1.3.1 สรfางสรรค5แนวคิดใหมcบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ในพัฒนาสังคมสูcความยั่งยืน
1.3.2 กำหนดยุทธศาสตร5การจัดการคน องค5กร และสังคม ที่สอดคลfองกับโลกอนาคต
1.3.3 กำหนดนโยบายการจัดการทางสังคมดfวยความรูfทางสังคมศาสตร5ที่เทcาทันการเปลี่ยนแปลง
1.3.4 ทำวิจัยที่ไดfองค5ความรูfใหมcบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
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2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 แผนการรับนิสิตและผู<สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปW
แบบ 2.1 นอกเวลาราชการ (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
จำนวนนิสิตแตcละป~การศึกษา
จำนวนนิสิต
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นป~ที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นป~ที่ 2
10
10
10
10
ชั้นป~ที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดวcาจะสำเร็จการศึกษา
10
10
10
แบบ 2.2 นอกเวลาราชการ (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
จำนวนนิสิตแตcละป~การศึกษา
จำนวนนิสิต
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นป~ที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นป~ที่ 2
5
5
5
5
ชั้นป~ที่ 3
5
5
5
ชั้นป~ที่ 4
5
5
รวม
5
10
15
20
20
คาดวcาจะสำเร็จการศึกษา
5
5
5
2.2 คKาธรรมเนียมการศึกษา
แบบ 2.1 คcาธรรมเนียมการศึกษา 460,000 บาท ตลอดหลักสูตร
แบบ 2.2 คcาธรรมเนียมการศึกษา 500,000 บาท ตลอดหลักสูตร
3. หลักสูตร
3.1 จำนวนหนKวยกิต
แบบ 2.1 ผูfเขfาศึกษาเปtนผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหนcวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมc
นfอยกวcา 48 หนcวยกิต โดยทำปริญญานิพนธ5 36 หนcวยกิต และศึกษารายวิชาไมcนfอยกวcา
12 หนcวยกิต
แบบ 2.2 ผูfเขfาศึกษาเปtนผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนหนcวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมc
นfอยกวcา 72 หนcวยกิต โดยทำปริญญานิพนธ5 48 หนcวยกิต และศึกษารายวิชาไมcนfอยกวcา 24
หนcวยกิต
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3.2 โครงสร<างหลักสูตร
แบบ 2.1 (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไมcนfอยกวcา
ปริญญานิพนธ5
รวมไมKน<อยกวKา

จำนวนหนKวยกิต
6
6
36
48

แบบ 2.2 (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไมcนfอยกวcา
ปริญญานิพนธ5
รวมไมKน<อยกวKา

จำนวนหนKวยกิต
12
12
48
72

โดยในโครงสรfางหลักสูตรทุกแบบนั้น นิสิตพึงปฏิบัติดังนี้
1. ผcานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) กcอนการสอบเคfาโครงปริญญานิพนธ5
2. การสอบเคfาโครงปริญญานิพนธ5จะตfองดำเนินการใหfแลfวเสร็จภายในระยะเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
3. นิสิตที่ผcานการสอบเคfาโครงปริญญานิพนธ5แลfว ใหfเสนอรายงานความกfาวหนfาของการทำ
ปริญญานิพนธ5ตcอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
4. ตfองมีผลงานตีพิมพ5เผยแพรc ตามเกณฑ5การสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
3.3 รายวิชา
3.3.1 หมวดวิชาบังคับ
แบบ 2.1 (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
กำหนดใหf แบบ 2.1 เรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจำนวน 6 หนcวยกิต ดังนี้
จส711
ความกfาวหนfาทางการวิจัยทางสังคม
3(2-2-5)
SM711
Social Research Advancement
จส712
สัมมนาสังคมศาสตร5เพื่อการจัดการทางสังคม
3(2-2-5)
SM712
Seminar on Social Sciences for Social Management
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แบบ 2.2 (เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
กำหนดใหf แบบ 2.2 เรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจำนวน 12 หนcวยกิต ดังนี้
จส511
นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทางสังคม
SM511
Public Policy for Social Management
จส512
การวิเคราะห5ระบบสังคม
SM512
Social System Analysis
จส711
ความกfาวหนfาทางการวิจัยทางสังคม
SM711
Social Research Advancement
จส712
สัมมนาสังคมศาสตร5เพื่อการจัดการทางสังคม
SM712
Seminar on Social Sciences for Social Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.3.2 หมวดวิชาเลือก
กำหนดใหf แบบ 2.1 เลือกเรียนรายวิชาเลือกไมcนfอยกวcา 6 หนcวยกิต ดังนี้
จส721
ยุทธศาสตร5กับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM721
Strategy and Social Management
จส722
ธรรมาภิบาลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM722
Good Governance and Social Management
จส723
ความคิดกfาวหนfาเพื่อการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM723
Advanced Ideas for Social Management
จส724
โลกยุคดิจิทัลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM724
Digital World and Social Management
จส725
ภาวะผูfนำกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM725
Leadership and Social Management
จส726
พหุวัฒนธรรมกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM726
Multiculture and Social Management
จส731
ประเด็นรcวมสมัยผูfนำกับการจัดการทางสังคม
3(2-2-5)
SM731
Contemporary Issues in Leaders and Social Management
จส732
ประเด็นรcวมสมัยนโยบายการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
SM732
Contemporary Issues in Social Development Policies
จส733
ประเด็นรcวมสมัยการพัฒนาองค5กรสมัยใหมc
3(2-2-5)
SM733
Contemporary Issues in Modern Organizational Development
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และกำหนดใหf แบบ 2.2 เลือกเรียนไมcนfอยกวcาจำนวน 12 หนcวยกิต ดังนี้
จส721
ยุทธศาสตร5กับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM721
Strategy and Social Management
จส722
ธรรมาภิบาลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM722
Good Governance and Social Management
จส723
ความคิดกfาวหนfาเพื่อการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM723
Advanced Ideas for Social Management
จส724
โลกยุคดิจิทัลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM724
Digital World and Social Management
จส725
ภาวะผูfนำกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM725
Leadership and Social Management
จส726
พหุวัฒนธรรมกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM726
Multiculture and Social Management
จส731
ประเด็นรcวมสมัยผูfนำกับการจัดการทางสังคม
3(2-2-5)
SM731
Contemporary Issues in Leaders and Social Management
จส732
ประเด็นรcวมสมัยนโยบายการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
SM732
Contemporary Issues in Social Development Policies
จส733
ประเด็นรcวมสมัยการพัฒนาองค5กรสมัยใหมc
3(2-2-5)
SM733
Contemporary Issues in Modern Organizational Development
3.3.3 ปริญญานิพนธR
แบบ 2.1
กำหนดใหfเรียนรายวิชาปริญญานิพนธ5 ดังนี้
ปพอ891
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
GRD891
Dissertation
แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 กำหนดใหfเรียนรายวิชาปริญญานิพนธ5 ดังนี้
ปพอ892
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
GRD892
Dissertation
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36 หนcวยกิต

48 หนcวยกิต

3.4 แผนการศึกษา

รหัสวิชา
จส711
จส712

รหัสวิชา
ปพอ891

รหัสวิชา
ปพอ891

แบบ 2.1
(เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปWที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ความกfาวหนfาทางการวิจัยทาง 3(2-2-5) จสXXX วิชาเอกเลือก
สังคม
สั ม มนาสั ง คมศาสตร5 เ พื ่ อ การ 3(2-2-5)
จัดการทางสังคม
รวม
6
รวม
ปWที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
9
ปพอ891 ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
รวม
9
รวม
ปWที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
9
ปพอ891 ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
รวม
9
รวม

7

หนKวยกิต
6

6
หนKวยกิต
9
9
หนKวยกิต
9
9

รหัสวิชา
จส511
จส512
จสXXX

รหัสวิชา
จสXXX
ปพอ892

รหัสวิชา
ปพอ892

รหัสวิชา
ปพอ892

แบบ 2.2
(เนfนการเรียนรายวิชาและทำวิจัย รับผูfสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปWที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) จส711 ความกf า วหนf าทางการวิ จั ย ทาง
ทางสังคม
สังคม
การวิเคราะห5ระบบสังคม
3(2-2-5) จส712 สั ม มนาสั ง คมศาสตร5 เ พื ่ อ การ
จัดการทางสังคม
วิชาเอกเลือก
3
จสXXX วิชาเอกเลือก
รวม
9
รวม
ปWที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
3
จสXXX วิชาเอกเลือก
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
6
ปพอ892 ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
รวม
9
รวม
ปWที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
9
ปพอ892 ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
รวม
9
รวม
ปWที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปWที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนKวยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
9
ปพอ892 ปริญญานิพนธ5ระดับปริญญาเอก
รวม
9
รวม
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หนKวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9
หนKวยกิต
3
6
9
หนKวยกิต
9
9
หนKวยกิต
9
9

3.5 คำอธิบายรายวิชา
3.5.1 หมวดวิชาบังคับ
จส511 นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทางสังคม
3(3-0-6)
SM511 Public Policy for Social Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนา ศาสตร5พระราชา ยุทธศาสตร5การ
พัฒนาสังคม กระบวนการและผลกระทบของการพัฒนา บทบาทองค5กร การจัดการความรูfสำหรับการบริหาร
การพัฒนา นำแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต5ใชfกับการพัฒนาสังคมและวิเคราะห5หายุทธศาสตร5การพัฒนาที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
จส512 วิเคราะห5ระบบสังคม
3(2-2-5)
SM512 Social System Analysis
ศึกษาและวิเคราะห5ระบบสังคมในป|จจุบันโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร5ในยุคเริ่มตfน
จนถึงสมัยป|จจุบัน ตลอดจนทฤษฎีรcวมสมัยที่เกี่ยวขfอง โดยวิเคราะห5อธิบายระบบสังคม นำเสนอแนวทางการ
ป–องกันและแกfไขป|ญหาสังคม
จส711 ความกfาวหนfาทางการวิจัยทางสังคม
3(2-2-5)
SM711 Social Research Advancement
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร5 การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ทฤษฎีสำคัญทาง
สังคมศาสตร5 การบูรณาการระเบียบวิธีการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร5รcวมสมัยดfวยจริยธรรมการวิจัย
ประเด็นการจัดการทางสังคม ความกfาวหนfาทางการวิจัยทางสังคมในป|จจุบันและแนวโนfมในอนาคต
จส712 สัมมนาสังคมศาสตร5เพื่อการจัดการทางสังคม
3(2-2-5)
SM712 Seminar on Social Sciences for Social Management
สัมมนาประเด็นการจัดการทางสังคมรcวมสมัยดfวยแนวคิดทาง ความทfาทายในการจัดการสังคมยุค
ป|จจุบันและการวางแผนรับมือกับสังคมในอนาคต การนำเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร5ในการแกfไขดfานการ
จัดการทางสังคมดfวยคุณธรรมและจริยธรรม
3.5.2 หมวดวิชาเลือก
จส721 ยุทธศาสตร5กับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM721 Strategy and Social Management
ยุทธศาสตร5การพัฒนา แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร5 การขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร5ใน
การจัดการทางสังคม การประเมินยุทธศาสตร5 การปรับยุทธศาสตร5ใหfสอดคลfองกับการเปลี่ยนแปลงในป|จจุบัน
และรองรับแนวโนfมในอนาคต
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จส722
SM722

ธรรมาภิบาลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Good Governance and Social Management
ธรรมาภิบาลของผูfนำ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทางสังคมดfวยคุณธรรม จริยธรรม
ความโปรcงใส การตรวจสอบ และการสรfางระบบกลไกการมีสcวนรcวมของบุคลากรในองค5กรและประชาชนใน
สังคม
จส723 ความคิดกfาวหนfาเพื่อการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM723 Advanced Ideas for Social Management
ตัวแบบในการจัดการทางสังคม ความคิดและนโยบายการจัดการทางสังคม กลยุทธ5 การพัฒนา
ความคิดกfาวหนfา การจัดการบุคลากร องค5กร และสังคม ผลลัพธ5และผลกระทบของความคิดกfาวหนfาตcอสังคม
จส724 โลกยุคดิจิทัลกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM724 Digital World and Social Management
รู ปแบบของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ระบบดิ จิ ทั ล การเปลี ่ ยนแปลงของสั งคมสู c โ ลกยุ คดิ จิ ทั ล การ
ประยุกต5ใชfดิจิทัลในการจัดการทางสังคม ผลกระทบ แนวโนfม และการเตรียมพรfอมสูcสังคมแหcงเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต
จส725 ภาวะผูfนำกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM725 Leadership and Social Management
ลักษณะของผูfนำ ภาวะผูfนำที่ดี ศาสตร5และศิลป—สำหรับผูfนำในการบริหารบุคลากร องค5กรและ
สังคมดfวยคุณธรรมและจริยธรรม บทบาทของผูfนำในการสรfางแรงจูงใจและความรcวมมือในการจัดการทาง
สังคมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ บทบาทของภาวะผูfนำในการจัดการทางสังคมเชิงกลยุทธ5
จส726 พหุวัฒนธรรมกับการจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
SM726 Multiculture and Social Management
ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม มิ ต ิ ท างสั ง คม การจั ด การความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การอยูcรcวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม ความเชื่อ คcานิยม และ
ทัศนคติในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกตcางกัน
จส731 สัมมนาผูfนำรcวมสมัยกับการจัดการทางสังคม
3(2-2-5)
SM731 Seminar on Contemporary Leaders and Social Management
สัมมนาบทบาท วิสัยทัศน5ของผูfนำกับการจัดการทางสังคม กรณีศึกษาผูfนำรcวมสมัยที่มีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงสังคม บุคลิกลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมของผูfนำที่นำพาองค5กรใหfบรรลุเป–าหมายสูงสุด
จส732 สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
SM732 Seminar on Social Development Policies
สัมมนานโยบายสังคมตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประเมินนโยบายการพัฒนาสังคม
ผลลัพธ5และผลกระทบของนโยบายตcอการจัดการทางสังคม แนวทางการวางนโยบายในการจัดการทางสังคมสูc
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
10

จส733
SM733

สัมมนาการพัฒนาองค5กรสมัยใหมc
3(2-2-5)
Seminar on Modern Organizational Development
สัมมนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาองค5กรสมัยใหมcตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการ
จัดการองค5กร นโยบาย และวิสัยทัศน5ตcอการพัฒนาองค5กรในอนาคตอันนำไปสูcการจัดการทางสังคมที่ยั่งยืน
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