MA Social Innovation and Sustainability - Study Plan for Academic Year 2021
Course

Course description

Using the UN SDG framework, the course examines
the major global and local sustainability challenges
and pathways towards achieving the SDGs.
ลศ.601 ความยั่งยืนและเศรษฐศาสตร Students examine the role of various state and nonstate actors in creating a sustainable world.
การเมืองโลก (3 หนวยกิต)
Moreover, students learn to apply theories and
frameworks to understand the political-economic
dimensions of global and local sustainability
challenges and how state and non-state actors can
navigate them to achieve the SDGs. Strong
consideration is given to the challenges and
opportunities that emerge from global
interconnection.
GS601 Sustainability and the
Global Political Economy (3cr)

Course description
รายวิชานี้ใชกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติมาใชเปนหลักในการตรวจสอบ
ปญหาตางๆ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มี
ความทาทาย และหาหนทางในการแกไขปญหา
เหลานั้นเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
นักศึกษาจะไดเรียนรูบทบาทของหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและไมไดมาจากภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
สรางสรรคสังคมโลกที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะได
ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีเพื่อทําความเขาใจมิติดาน
เศรษฐศาสตรการเมืองระดับโลกและความทาทายดาน
ความยั่งยืนในระดับทองถิ่น ตลอดจนวิธีการที่
หนวยงานนั้น ๆ ใชดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะเนนย้ําประเด็นเรื่องความทาทาย
และโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมตอกันของพลเมือง
โลก

GS603 Approaches to Social
Innovation (3cr)
ลศ. 603 วิธีการทางนวัตกรรมสังคม
(3 หนวยกิต)

GS611 Research and Design
Thinking (3cr)
ลศ.611 กระบวนการคิดเชิงการ
ออกแบบและการวิจัย (3 หนวยกิต)

This course introduces students to the theories,
strategies, and processes of social innovation and
social change. Students learn about sociological and
anthropological theories of social change while also
learning about various strategic approaches to
societal change. Importantly, the course also draws
on business theories of innovation such as
disruptive innovation and platform business models
and examines their potential for driving social
change through market mechanisms. Through case
studies, students study individuals, groups and
organisations who have catalysed positive social
change through the market, government, and nonprofit organisational channels.

รายวิชานี้จะนําเสนอทฤษฎี กลยุทธและกระบวนการ
ดานนวัตกรรมสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม
นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรในดานการเปลี่ยนแปลงสังคม รวม
ไปถึงการศึกษากลยุทธที่หลากหลายในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งนี้ รายวิชานี้จะกลาวถึงทฤษฎี
ทางธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมที่สราง
การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมผานกลไก
การตลาด และกรณีศึกษาที่เปนผลงานของบุคคล
กลุม หรือองคกรที่สรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิง
บวกผานชองทางตลาด รัฐบาล และองคกรไมแสวงหา
กําไร

This course provides students with the foundational
skills of social science research and design thinking
to prepare students to conduct academic research
as well as research for practical social innovation
research projects. Students learn about qualitative

รายวิชานี้จะเสริมสรางทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให
นักศึกษาไดเตรียมตัวในการทําวิจัยเชิงวิชาการ รวมถึง
การทําโครงการวิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงปฏิบัติ
นักศึกษาจะไดเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

GS613 Designing Organizations
for Impact (3cr)

ลศ.613 การออกแบบองคกรเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ (3 หนวยกิต)

and quantitative research methods and tools to
design and execute research projects. Students
develop skills in ethnographic methods and
conceptual tools used to engage in place-based
social inquiry. The course will also provide a
theoretical and practical explanation about the
research, sampling, data collection, field-visit,
interviewing, and details about ethical issues,
questionnaires, data analysis and other relevant
issues.

และเชิงคุณภาพ เครื่องมือการในออกแบบและเก็บ
ขอมูล ตลอดจนพัฒนาทักษะดานกระบวนการทาง
ชาติพันธุวรรณาและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิง
สังคมในสถานที่ตางๆ นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรู
หลักการทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การลงพื้นที่ การ
สัมภาษณ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของอื่นทั้งเรื่อง
จริยธรรมการวิจัย การทําแบบสอบถาม และการ
วิเคราะหขอมูล

Students study the structure and dynamics of
organizational systems and learn to design
organization structures and create impactful
cultures aligned with strategic goals. Consideration is
given to the external environment, technology,
organisational structure (and their interrelationship),
organizational culture and change management.
The course also covers innovative business models,
financing organizations, and innovation culture.

นักศึกษาจะไดเรียนรูโครงสรางและพลวัตของระบบ
องคกร เรียนรูการออกแบบโครงสรางองคกร การ
สรางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลและสอดคลองกับเปาหมาย
เชิงกลยุทธ โดยจะมีการพูดถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก เทคโนโลยี โครงสรางองคกร (รวมถึง
ความสัมพันธระหวางกัน) วัฒนธรรมองคกร และการ
บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมเรื่องรูปแบบการทํา
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม การเงินในองคกร และวัฒนธรรม

GS621 Seminar on Social
Innovation and Sustainability
(3cr)
ลศ.621 สัมมนาดานนวัตกรรมสังคม
และความยั่งยืน (3 หนวยกิต)

Students learn to recognize, manage and overcome
bottlenecks hampering organizational growth,
achievement of strategic organizational, and
delivering social impact. Students also learn about
enterprise models and innovative financing
mechanisms that support social impact projects.

นวัตกรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูการบริหารและจัดการ
อุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตขององคกร การสรางกล
ยุทธในการบริหารองคกร และสรางแรงกระเพื่อม
ทางบวกใหแกสังคม รวมถึงการเรียนรูรูปแบบของ
กิจการและกลไกลการเงินเชิงนวัตกรรมที่ชวย
สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

In this course, students develop practical skills for
understanding sustainability challenges and
developing social innovations through a variety of
workshops and practical experience. To
complement the academic and theoretical
knowledge and skills acquired in other courses,
students engage in practical design and
entrepreneurial workshops to produce social
innovation and sustainable solutions. They have the
opportunity to engage with and learn first-hand
from social entrepreneurs and innovators who are
active in creating solutions for pressing societal and
environmental challenges.

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ
และสรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับความทาทายดาน
ความยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมสังคมผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการลงมือปฏิบัติจริง นําความรูเชิง
วิชาการ ทฤษฎีและทักษะที่ไดเรียนรูจากรายวิชาอื่น
มาใชในการออกแบบ และการอบรมภาคปฏิบัติในเชิง
การเปนผูประกอบการเพื่อผลิตนวัตกรรมสังคมและหา
หนทางการแกปญหาอยางยั่งยืน นักศึกษาจะมีโอกาส
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงของผูประกอบการ
สังคมและนักนวัตกรรมที่กําลังคิดคนวิธีการรับมือกับ
ปญหาที่ทาทายตาง ๆ ทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอม

รายวิชานี้จะชวยใหนักศึกษามีทักษะพื้นฐาน เครื่องมือ
และแนวคิดที่จะนําไปใชในการสรางและดําเนิน
โครงการ รวมถึงการบริหารโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์เชิง
บวกไดอยางเปนรูปธรรม นักศึกษาจะไดเรียนรูจนเกิด
ความชํานาญในเรื่องการบริหารทรัพยากร ตารางเวลา
ความเสี่ยง และขอบขายในการสรางผลลัพธที่ตองการ
อีกทั้งยังจะไดเรียนรูการจัดการโครงการที่มีอยูจริงผาน
กรณีศึกษาและกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้
นักศึกษายังจะไดเรียนรูวิธีการในการติดตามและ
ประเมินโครงการ รวมถึงการพัฒนาความรูเชิงวิพากษ
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกระทบ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมจนนําไปสูการคาดการณ
และวัดผลโครงการนวัตกรรมทางสังคมได

GS731 Project Management and
Impact Assessment (3cr)
ลศ.731 การบริหารโครงการและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (3 หนวยกิต)

This course equips students with the fundamental’s
skills, tools and concepts of project management so
students can successfully develop, execute and
manage an impactful project. Students learn to
skillfully manage their resources, schedules, risks,
and scope to produce the desired outcome. In this
course, students explore project management with
a practical, hands-on approach through case studies
and class exercises. Students also learn various
methods of monitoring and evaluating projects.
Moreover, they develop a critical understanding of
environmental and social impact assessment tools
so the outcome of social innovation projects can be
anticipated and measured.

GS741 Research methods for
Social Innovation and
Sustainability (3cr)

The goal of ‘Research Methods for social innovation เปาหมายของรายวิชานี้ คือการเรียนรูวิธีการทําวิจัย
and sustainability’ is to learn how research is being และการนําความรูสูการปฏิบัติ นักศึกษาจะไดเรียนรู
done, and to put that knowledge into practice.
วิธกี ารใชเครื่องมือและเทคนิคมากมายเพื่อหาขอสรุป

Students will learn how to apply a great number of
ลศ.741 ระเบียบวิธีวิจัยดานนวัตกรรม tools and techniques, draw conclusions from the
ทางสังคมและความยั่งยืน (3 หนวย research. It will describe both qualitative and
กิต)
quantitative research, their design, problems and
tools to investigate. As a general course on research
methodology, it will provide the theoretical and
practical explanation about the research, sampling,
data collection, field-visit, interviewing, and details
about ethical issues, questionnaires, data analysis
and other relevant issues. It is expected that this
course will enable the participants to take
advanced research with sound technical knowledge
about methodology.

จากการวิจัย โดยจะมีการสอนทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย ปญหาการวิจัย
และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากรายวิชา
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หัวขอ
การเรียนรูจึงเปนเรื่องวิธีการ ทั้งการคัดเลือกกกลุม
ตัวอยาง การเก็บขอมูล การสํารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงประเด็น
ดานจริยธรรม การทําแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยคาดหวังวา
นักศึกษาจะสามารถทําการคนควาวิจัยขั้นสูงไดดวย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม

GS742 Prospectus Development Research seminar enables students to read and
(3cr)
discuss academic publications of their choice related
to their thesis topic. Readings are analyzed and
ลศ.742 สัมมนาการวิจัย
critiqued through regular class discussions and
(3 หนวยกิต)
presentations. Students learn to move from analysis

รายวิชาการสัมมนาการวิจัยจะชวยใหนักศึกษา
สามารถอานและอภิปรายสิ่งพิมพทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาผานการ
วิเคราะหและวิพากษจากการอภิปรายและการ
นําเสนอในชั้นเรียนซึ่งจะมีขึ้นเปนระยะตลอดภาค
การศึกษาเพื่อนําความรูจากการทบทวนวรรณกรรม

of literature to the development of research นั้นไปสูการพัฒนาคําถามวิจัยและการจัดทําขอเสนอ
questions and the formulation of a research โครงการวิจัย
proposal.

GS743 Introduction to
Philosophy of Social Science
(3cr)
ลศ.743 ความรูเบื้องตนดานปรัชญา
สังคมศาสตร (3 หนวยกิต)

The introductory course provides an overview of
ontological and epistemological traditions and their
implications for contemporary social science. It
covers paradigmatic traditions - programmatic and
methodological standpoints. The course also
provides an overview of methodological
implications and strategies. The course illustrates
the building blocks of social science, descriptive
strategies, traditions of interpretation, forms of
aggregation and strategies of inference, forms of
explanation and explanatory strategies. The course
concludes with the controversies within the field of
philosophy of science.

รายวิชานี้เปนการใหภาพรวมของรูปแบบและ
ความหมายเชิงภววิทยาและญาณวิทยาในหลัก
สังคมศาสตรรวมสมัย โดยครอบคลุมกระบวนทัศน
แบบดั้งเดิมที่มีทั้งจุดยืนดานระเบียบวิธีการและแบบ
แผน นอกจากนี้ยังนําเสนอในเรื่องกลยุทธและการ
ประยุกตใช มีการยกตัวอยางฐานรากของแนวคิด
สังคมศาสตร กลยุทธการพรรณนาความ การแปล
ความหมายและการตีความ การสรางขอสรุปและการ
อนุมาน และการอรรถาธิบายความ โดยรายวิชานี้จะ
รวมเอาประเด็นขอถกเถียงตาง ๆ ในศาสตรสาขา
ปรัชญาเขามาไวดวย

GS752 Behavioural Economics
for Sustainability (3cr)
ลศ.752 เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
เพื่อความยั่งยืน (3 หนวยกิต)

GS753 Strategic Leadership for
Social Transformation (3 cr)
ลศ.753 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (3 หนวย
กิต)

In this course, students are introduced to Behavior
Economics and learn how to apply to shape
sustainable practices at an individual, community
and organizational level. Through this course,
students also develop skills in applied social
psychology and cross-cultural communication. Case
studies of successful interventions are examined.
For the course project and major assessment,
students develop a sustainable behaviour change
intervention using concepts and tactics studied in
the course.

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดทําความรูจักกับ
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมและเรียนรูวิธีการ
ประยุกตใชเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนทั้งใน
ระดับปจเจคบุคคล ระดับชุมชน และระดับองคกร มี
การพัฒนาทักษะดานจิตวิทยาสังคมเชิงประยุกตและ
การสื่อสารขามวัฒนธรรมผานกรณีศึกษาตาง ๆ ที่
ประสบความสําเร็จ สําหรับการทําโครงงานและการ
ประเมินผลในรายวิชานี้ นักศึกษาจะตองพัฒนา
โครงการเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
ยั่งยืนโดยใชแนวคิดและกลวิธีที่ไดเรียนรู

In this course, students develop strategic leadership
skills. They learn how to create and articulate a
strategic vision for organisational and social change.
The course examines the tasks, skills and strategic
competencies that enable a strategic leader to
guide social transformation while navigating the
tensions between stakeholders and short and long
term needs and goals.

ในรายวิชานี้นักศึกษาจะไดพัฒนาทักษะการเปนผูนํา
เชิงกลยุทธ เรียนรูวิธีการสรางและแสดงวิสัยทัศน
เชิงกลยุทธสําหรับการเปลี่ยนแปลงองคกรและสังคม
วิชานี้จะสอนเกี่ยวกับภาระหนาที่ ทักษะ และ
สมรรถนะเชิงกลยุทธที่ชวยใหผูนําเชิงกลยุทธสราง
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในขณะเดียวกัน
สามารถบริหารและรับมือกับความตึงเครียดระหวางผู
มีสวนไดสวนเสียเปาหมายและความจําเปนทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว
GS762 Seminar on Sustainability In this course, students acquire competencies in
Practices (3cr)
sustainability defined as “the capability of an
organization to transparently manage its
ลศ.762 สัมมนาการปฏิบัติการดาน responsibilities for environmental stewardship, social
ความยั่งยืน (3 หนวยกิต)
well-being, and economic prosperity over the longterm while being held accountable to its
stakeholders.” Through this course, students learn
how to develop and execute sustainable
organisational practices through studying a range of
case studies. Students are expected to study local
enterprises and learn first-hand from corporate
leaders endeavoring to develop sustainable
enterprises.

ในรายวิชานี้นักศึกษาจะไดสรางเสริมสมรรถภาพดาน
ความยั่งยืนซึ่งหมายถึง“ความสามารถขององคกรใน
การบริหารอยางโปรงใสในดานความรับผิดชอบและ
การดูแลสิ่งแวดลอม ความเปนอยูที่ดีของสังคม และ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในระยะยาวและใน
ขณะเดียวกันก็ตองรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย”อีกทั้งจะไดเรียนรูการพัฒนาและการดําเนินการ
ขององคกรตามแนวทางปฏิบัติการที่ยั่งยืนผาน
กรณีศึกษาอันหลากหลาย และผานกิจการในทองถิ่น
ตลอดจนประสบการณตรงของบุคคลผูนําพาองคกร
ของตนเองไปสูความยั่งยืน

GS763 Technology for
Sustainable Development (3cr)

จุดมุงหมายของรายวิชานี้คือการศึกษาบทบาทของ
เทคโนโลยีในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม มุงเนนไปที่เทคโนโลยีดิจิทัลและ
รูปแบบกิจการที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

ลศ.763 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่

The aim of this course is to examine the role of
technology in fostering sustainable development in
emerging economies. The course focuses on digital
technologies and new enterprise models powered

ยั่งยืน (3 หนวยกิต)

by digital technologies. Students examine digital
divides and how to create more inclusive digital
economies. Additionally, through various case
studies, students learn how to leverage digital
technologies such as new media, blockchain and
platform technologies to solve various societal and
environmental challenges. Students will examine
how various Thai and Southeast Asian NGOs, social
enterprises and start-ups use technology to achieve
their impact goals.

นักศึกษาจะไดเรียนรูประเด็นความไมเทาเทียมกันทาง
ดิจิทัล และหนทางการนําไปสูความเสมอภาค
นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ
เรียนรูวิธีใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเชนสื่อใหม
บล็อกเชนและชองทางของเทคโนโลยีเพื่อแกปญหา
ทางสังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังจะไดเรียนรูวิธีการ
ที่องคการไมแสดงหากําไร กิจการเพื่อสังคมและ
สตารทอัพของไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใตใช
เทคโนโลยีในการบรรลุเปาหมายและสรางเพื่อลัพธที่
ตองการ

GS772 Design Skills for Projects
(3cr)
ลศ. 772 ทักษะการออกแบบเพื่อการ
ทําโครงงาน (3 หนวยกิต)

This course is a dive deep into the personal and
cultural leadership essentials required to implement
effective innovation and design thinking initiatives.
Students will explore transferable tools and
contemporary conversations about the
opportunities and challenges of driving change in
the 21st century. This course will specifically focus
on internal and external dimensions for design and
innovation leadership including: the role of self-

เรียนรูภาวะผูนําเชิงบุคคลและเชิงวัฒนธรรมเพื่อสราง
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความคิดริเริ่ม
ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ศึกษาเครื่องมือและ
เขารวมการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นรวมสมัยดาน
โอกาสและความทาทายของการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนที่มิติภายในและภายนอก
ของการออกแบบกับภาวะผูนําสูการสรางสรรค
นวัตกรรม อันไดแก การรูจักตนเอง ความเห็นอกเห็น
ใจผูอื่น แนวคิดเชิงนวัตกรรมสรางสรรค วิธีทําความ

awareness and empathy, creative innovation
mindsets, effective facilitation methods to unlock
insights among stakeholders, creative confidence,
and project management for complex organizational
systems (from hyper-local to globally distributed
teams). Students will gain a sharpened set of
strategic skills and insights ready for immediate
application to their daily life at work and home.
GS773 Design for Impact and
Disruption (3cr)

Designers can contribute to the social and
environmental challenges. In this course, the
students will be exposed to and applied methods
ลศ.773 การออกแบบเพื่อผลกระทบ that are utilized to expand creative possibilities in
เชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงอยาง
products, services and systems in a responsible
พลิกผัน (3 หนวยกิต)
manner. Students will be equipped with design
tools in a train-the-trainer format across a series of
workshop style classrooms with real-world case
studies.
GS782 Reengineering CSR (3cr)

เขาใจผูมีสวนไดสวนเสียแตละฝาย ความเชื่อมั่นใน
ความคิดสรางสรรค และการบริหารจัดการโครงการใน
ระบบองคกรที่ซับซอนจากระดับทองถิ่นมุงสูความเปน
สากลมากขึ้น นักศึกษาจะไดรับทักษะเชิงกลยุทธและ
ความรูความเขาใจที่สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งที่บานและที่ทํางาน

นักออกแบบสามารถชวยแกปญหาทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมได โดยในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรู
วิธีการเพิ่มพูนความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ บริการ และระบบอยางมีความผิดรับชอบ
นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชเครื่องมือออกแบบผานการ
ทําเวิรคช็อปในลักษณะ Train the trainer พรอมทั้ง
เรียนรูจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

CSR assumes many forms from shared value, social ความรับผิดชอบขององคกรตอสิ่งแวดลอมและสังคม (CSR)
สามารถพบไดมีหลายรูปแบบ เชน คานิยมรวม หลัก EGS

and corporate governance (ESG), corporate
citizenship, ethical corporation and etc. It has a
significant role in sustainability in a globalized world
not only within the organization but extends to
national context and beyond. This course will trace
how the concept of CSR has evolved and adopted
in the business sector as well as viewed by society
at large. This course will explore how CSR can fulfill
its landscape in the sustainability arena for the
greater goods among practitioners in private sector,
government and non-governmental organization.

พลเมืองบรรษัท จริยธรรมทางธุรกิจ เปนตน โดย CSR มี
บทบาทสําคัญในการสรางความยั่งยืนบนโลกยุคโลกาภิวัฒน
ทั้งในองคกรระดับประเทศ และระดับสากล ในรายวิชานี้
นักศึกษาจะไดทราบถึงประวัติความเปนมาและการพัฒนา
ของ CSR จนถึงการนําไปปรับใชกับภาคธุรกิจ และทราบถึง
และทัศนะของสังคมในภาพใหญที่มีตอระบบ นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดเห็นวาการนํา CSR ไปใชในภาคเอกชน ภาครัฐ
และองคกรที่ไมแสวงผลกําไร จะสามารถสรางความยั่งยืน
เพื่อความผาสุกของสวนรวมใหเกิดขึ้นไดอยางไร

Poor moral judgment can ruin a manager's career. It
can even sink an entire company. Accordingly, in
today's volatile and fiercely competitive business
ลศ.783 การตัดสินใจอยางมีจริยธรรม environment, a manager must possess not only
technical and communication skills. He or she must
(3 หนวยกิต)
also be able to identify and effectively resolve
ethical issues that inevitably arise in the pursuit of
business (and career) objectives. That is, a manager

การตัดสินที่ขาดจริยธรรมอาจสามารถทําลายเสนทาง
อาชีพของผูบริหาร หรือแมกระทั่งทําใหบริษัทลม
สลายได โดยในปจจุบันสิ่งแวดลอมในภาคธุรกิจมี
ความผันผวนมากและมีการแขงขันที่สูง ดวยเหตุนี้
ความสามารถในการสื่อสารและความรูเชิงเทคนิคจึงไม
เพียงพออีกตอไป ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การระบุและแกไขปญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดในอาชีพของการทําธุรกิจ รวมทั้งตอง

ลศ.782 การปรับระบบความ
รับผิดชอบขององคกรตอสิ่งแวดลอม
และสังคม (3 หนวยกิต)

GS783 Ethical Decision Making
(3cr)

must be able to make business decisions that are
defensible ethically as well as economically. This
course is designed to enhance students' skills in
moral reasoning as it applies to managerial decisionmaking. This course will also include issues of ethics
and corporate culture. In many cases, the unethical
behavior is due in part to a "toxic" corporate culture.
The attitudes, values, and practices that prevail in
the organizations induce otherwise ethical
employees to take actions that violate widely
shared norms of conduct. The course will bring
concepts of behavior, its impact and alternative to
the attitude of "only results matter".

ตัดสินใจอยางมีจริยธรรมโดยไมทําใหเสียผลประโยชน
นักศึกษาจะไดเรียนรูการใหเหตุผลทางจริยธรรมและ
การปรับใชเพื่อตัดสินใจอยางถูกตอง เนื้อหารายวิชา
จะครอบคลุมประเด็นทางจริยธรรมและวัฒนธรรม
องคกรมีหลายกรณีที่พฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรมนั้น
เปนผลจากการมีวัฒนธรรมองคกรที่ไมดีซึ่งเจตคติ
คานิยม และวิถีปฏิบัติซึ่งมีอยูในองคกรอาจชักจูงให
พนักงานที่โดยปกติเปนคนมีจริยธรรมตองกระทําสิ่งที่ง
ขัดตอหลักจริยธรรมและบรรทัดฐาน นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและผลกระทบ
ของพฤติกรรม รวมทั้งทางเลือกอื่น ๆ ที่
นอกเหนือไปจากเจตคติที่วา“ผลลัพธเทานั้นสําคัญ
ที่สุด”

GS790 Independent Study (6cr) The independent study is a continuation of the
capstone experience for students in Plan-B of the
ลศ.790 การคนควาอิสระ (6 หนวย MASS program, which uses the knowledge and skills
acquired during the course of study leading to the
กิต)
Master's degree. This study is designed to introduce
students to the process of reporting on their

การคนควาอิสระเปนการตอยอดประสบการณของ
นักศึกษาในแผนการเรียนแบบ ข.โดยตองใชความรู
และทักษะที่ไดจากการศึกษาในรายวิชาตางๆของ
หลักสูตร การคนควาอิสระถูกออกแบบมาเพื่อนํา
นักศึกษาเขาสูกระบวนการจัดทํารายงานโครงการตาม
หัวขอการคนควาและกิจกรรมที่นกั ศึกษาเปนผูเลือก

GS800 Thesis (12cr)
ลศ.800 วิทยานิพนธ (12 หนวยกิต)

independent study projects and practical activities.
Students will formulate an appropriate report on
their independent study project. Seminars will
afford students the opportunity for peer review and
instructors’ feedback.

เอง นักศึกษาจะตองเขียนรายงานการคนควาอิสระให
ถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสัมนาเพื่อให
นักศึกษามีโอกาสไดรับการทบทวนโดยผูรูเสมอกัน
(Peer-review) และรับฟงเสียงสะทอนจากอาจารย

The thesis, under Plan A, is an individual student
project to demonstrate his/her ability to formulate,
investigates, and analyse a problem in a practice
setting. Students choose a topic, relevant to the
field of sustainability, social innovation,
development or business. The research with specific
study focus, will be advised and approved by the
advisors, who would agree to supervise and
evaluate the students' work. The thesis project
includes research design, field level research, desk
research, application of various research
methodologies and tools, and extensive analysis of
acquired data. Participation in seminars and
academic conference is an integral part of students’

งานวิจัยซึ่งอยูในแผนการเรียน ก แบบ ก 2 เปน
โครงการรายบุคคลของนักศึกษาเพื่อใหไดแสดง
ความสามารถในการกําหนด สืบคนและวิเคราะห
ปญหาในสถานการณจริง นักศึกษาตองเลือกหัวขอ
เกี่ยวกับความยั่งยืน นวัตกรรมสังคม การพัฒนาหรือ
ธุรกิจ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเปนผูคอยให
คําแนะนําและประเมิน งานวิจัยนั้นหมายรวมถึง
รูปแบบงานวิจัย การวิจัยขั้นปฐมภูมิ การวิจัยขั้นทุติย
ภูมิ การใชระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่หลากหลาย
การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับมา

thesis work. Students need to defend their thesis
proposal prior to conduct the research. The project
has to meet the academic criteria of clear
knowledge contribution, neutral framing, objective
investigation and ethical approach.

