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ปรัชญา 

  สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์  และความสัมพนัธ์ท่ี

ซบัซอ้นทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม กระแสเศรษฐกิจระบบกลไกตลาดช้ีนาํให้มี

การเปิดตวัสู่เวทีโลก  การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และการพฒันาขีดความสามารถเพ่ือ

การแข่งขนัโดยเสรี  กระแสการเมืองเรียกร้องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองในมิติท่ีมากข้ึน ตลอดจน

การเรียกร้องการสร้างระบบกลไก ธรรมาภิบาลในทางการเมืองการปกครองประเทศ  และกระแสทาง

วฒันธรรมท่ีตอ้งการความเขา้ใจ  ความไวว้างใจ และความอดทนต่อความแตกต่างของคนท่ีตอ้งอยูห่รือ

ทาํงานร่วมกนั ในภาวะเช่นน้ีตอ้งการผูน้าํท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในโลกาภิวตัน์ และความสัมพนัธ์ท่ี

ซบัซอ้นดงักล่าว รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ ศกัยภาพ และความสามารถในการช้ีนาํ สามารถสร้างศรัทธาในหมู่

ประชาชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ  ภูมิภาคและโลก เพื่อจะเดินเคียงขา้งประชาชน ไปสู่เป้าหมายท่ี

กาํหนดร่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 

 



ความสําคญั 

  หลกัสูตรมีปรัชญา และปณิธาน ท่ีจะพฒันาใหดุ้ษฎีบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาไปมีภาวะผูน้าํท่ี

มีศกัยภาพ ภูมิปัญญาความรอบรู้ท่ีรอบดา้น มีวิสัยทศัน์ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถ 

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งการเป็นผูน้าํ บนพื้นฐานของความรู้ท่ีกวา้งขวาง มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

ความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก  

ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัสําหรับผูท่ี้กา้วข้ึนไปสู่ความเป็นผูน้าํท่ีมีบทบาทในทุกมิติและทุกระดบั  ท่ีมี

การร่วมมือและแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้และสลบัซบัซอ้น นอกจากน้ีหลกัสูตรเนน้การศึกษาแบบสห

วิทยาการ (Interdisciplinary) ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ของบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตของ

วิทยาลยันวตักรรมสงัคมบนพ้ืนฐานทางสาํนกัคิดทฤษฎี (School of Thought)  

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1. เพื่อใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีภูมิปัญญา องคค์วามรู้ และความเขา้ใจอยา่งลุ่มลึกทางปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 

หลกัปฎิบติัเก่ียวกับภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ การวางแผน การบริหารจดัการ คุณธรรมและ

จริยธรรมของผูน้าํในบริบทของผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและสหวิทยาการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 2. เพื่อให้ดุษฎีบณัฑิตสามารถพฒันาศกัยภาพ และทกัษะของตนเองท่ีจาํเป็นสําหรับการเป็นผูน้าํ

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองอยา่งต่อเน่ือง และสามารถนาํพาสังคมไปสู่ความเจริญกา้วหนา้และสันติ

สุขอย่างย ั่งยืนได้ โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกรูปแบบ ท่ามกลางกระแสแห่งการ

เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เพื่อให้ดุษฎีบณัฑิตเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพฒันาเครือข่ายสายสัมพนัธ์ของผูน้าํทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมืองทั้งในระดับชุมชนทอ้งถ่ิน ระดับประเทศชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการปฎิบติักิจกรรมร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาระดบั

ดุษฎีบณัฑิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการการเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการจดัทาํการวิจยัในการทาํ

ดุษฎีนิพนธ์ การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละนักศึกษา การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

การศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตมี MOU อยู่

แลว้ 



วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ

สาํนกังานคณะกรรมการเขา้ราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบติัอ่ืนตามเกณฑก์าํหนดของหลกัสูตร 

 2.  ไม่เคยตอ้งโทษตามคาํพิพากษาของศาล  เวน้แต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

 3.  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต 

 5.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ  สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บณัฑิต 
 

ระยะการศึกษา 

1. ระยะเวลาการศึกษา  2 ปี  6  เดือน 

2. ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 
 

กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ.  2556  ดงัน้ี 

1.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน  

การวดัผลและ ประเมินผลอาจกระทาํโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ

รายวิชาจะกาํหนดการสอบในแต่ละรายวิชาใหมี้อยา่งนอ้ยสองคร้ัง 

1.2 การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้คณะ

ท่ีรับผดิชอบรายวิชาจะกาํหนด 

1.3 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละแปดสิบของ

เวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดท้าํงานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อน

กาํหนด  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณี



พิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจาํเป็น   

จะโทษนกัศึกษา ผูน้ั้นมิได ้

1.4 การวดัผลการสอบประมวลความรู้  การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบวิทยานิพนธ์

เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูอ้าํนวยการหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดย

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2556 

1.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในระดบัปริญญาเอกจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ

อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือ

วารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชา 

1.6 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาใหป้ระเมินเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter 

Grades)  ท่ีมีค่าแตม้ระดบัคะแนน (Numeric Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั 

ดงัต่อไปน้ี 

คะแนนตัวอกัษร          ความหมาย แต้มระดับคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกติ) 

 A   ดีเยีย่ม    4.0 

 B+     ดีมาก    3.5 

 B   ดี    3.0 

 C+   พอใช ้    2.5 

 C           อ่อนมาก   2.0 

 F            ตก    0.0 

 

1.7 สญัลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั มีความหมายดงัน้ี 

 S หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัคะแนนเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็น

หน่วยกิตสะสมได ้   



 U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับ 

หน่วยกิตให ้

 W หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเ้ม่ือนกัศึกษาเรียนวิชานั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย รังสิต  ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือเม่ือได้รับการอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา 

 I หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อน โดย

ความเห็นชอบของผูอ้าํนวยการหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบรายวิชานั้น

เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เ น่ืองจาก

นกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น

ยงัไม่สมบูรณ์ เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตอ้ง

ดาํเนินการติดต่ออาจารยผ์ูส้อนหรือภาควิชาท่ีรับผดิชอบรายวิชา

นั้น เพื่อใหมี้การวดัและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สปัดาห์ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร อาจารยผ์ูส้อน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบ

รายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ี

ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพน้

กาํหนดดงักล่าวยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I  

จะเปล่ียนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลกัษณ์ U แลว้แต่กรณี

ทนัที 

 IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวิชานั้นยงัไม่ส้ินสุด การให้สัญลกัษณ์ IP จะ

กระทาํไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบติังานต่อเน่ืองกนั

มากกว่าหน่ึงภาคการศึกษา สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการ

เ รียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้ น ส้ินสุด  และมีการ

ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลกัษณ์ S หรือ U 

ตามแต่กรณี 

  

 



เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 1. ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผา่นดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งเกณฑ์

อ่ืนๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้กาํหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา ทั้งน้ีจาํนวนและคุณสมบติั

ของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้อง

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 2. ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

 3. ไดส้อบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิตเร่ืองเกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

 4. ไดส้อบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํดุษฎี

นิพนธ์ 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับโดย

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(Peer Review) และ

เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา  

 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยันกัศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชัว่

ระยะเวลาหน่ึง 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ศึกษารายวชิาและทาํดุษฎนิีพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

  รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

1) หมวดวิชาพื้นฐาน   6 (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

2) หมวดวิชาบงัคบั    9 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

4) การสอบวดัคุณสมบติั   -  หน่วยกิต 

5) หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต 

      รวม 48 หน่วยกิต 

 



รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวชิาพืน้ฐาน (Basic Courses)            6 หน่วยกติ  ( ไม่นับหน่วยกจิ ) 

CSI 701 ทฤษฎีสงัคมวิทยาร่วมสมยั     3(3-0-6) 

     (Contemporary Theories on Sociology)  

   CSI 702 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางสงัคมศาสตร์    3(3-0-6) 

     (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences)  
 

หมวดวชิาบังคบั (Core Courses)                         9 หน่วยกติ 

   CSI 703 ทฤษฎีนวตักรรมสงัคม     3(3-0-6) 

      (Social Innovations Theories)  

   CSI 704 ผูน้าํร่วมสมยัและแบบแผนการเป็นผูน้าํ    3(3-0-6) 

      (Contemporary Leaders and Leadership Styles)  

   CSI 705 ภาวะผูน้าํกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก 3(3-0-6) 

      (Leadership and Local, National, Regional and Global Development) 
 

 หมวดวชิาเลอืก (Electives)       

นกัศึกษาเรียนวิชาเลือก เพื่อเสริมฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้ในการทาํดุษฎีนิพนธ์จาก

รายวิชาต่อไปน้ี (หรือเลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุษฎีนิพนธ์ในระดบั

บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ดงัน้ี   
  

CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชัน่   3(3-0-6) 

      (Good Governance and Corruption Control)   

  CSI 707    ทฤษฎีผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมยั     3(3-0-6) 

   (Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)  

  CSI 708   ทฤษฎีการจดัการนวตักรรมการลงทุน    3(3-0-6) 

   (Theories of Invesment Innovation Management)  

  CSI 709   เศรษฐกิจแบบดิจิตอล      3(3-0-6) 

    (Digital Economy)  

 CSI 710 ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขนั   3(3-0-6) 



  (Good Governance and Competitiveness)   

 CSI 711 ธรรมาภิบาลองคก์รและกิจการเพ่ือสงัคม   3(3-0-6) 

  (Corporate Governance and Social Enterprise)   

 CSI 712 ทฤษฎีเกมกบัการพฒันาความคิดเชิงกลยทุธ์   3(3-0-6) 

                             (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   

CSI 713 สมัมนาการจดัการนวตักรรมเพ่ือสงัคม     3(3-0-6) 

 (Seminar on Social Innovation Management) 

  CSI 714 สมัมนาทฤษฎีผูน้าํร่วมสมยัและธรรมาภิบาล   3(3-0-6) 

   (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governnance) 

 

การสอบวดัคุณสมบัติ              0 หน่วยกติ 

   CSI 790 การสอบวดัคุณสมบติั      0(0-0-0) 

   (Qualifying Examination) 

 

หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์ 36 หน่วยกติ 

   CSI 799 ดุษฎีนิพนธ์            36(0-108-54) 

 (Dissertation)  

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาพืน้ฐาน 

CSI 701 ทฤษฎสัีงคมวทิยาร่วมสมัย       3(3-0-6) 

   (Contemporary Theories on Sociology)   

   แนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมยั นบัตั้งแต่นกัคิดยคุคลาสสิคช่วงศตวรรษท่ี 18 ถึง

ตน้ศตวรรษท่ี 20 ก่อให้เกิดแนวความคิดทฤษฎีวิพากษ์ ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีจิตวิทยาสงัคมของสาํนกัคิดแฟรงคเ์ฟิร์ต ประกอบดว้ยนกัคิดคนสาํคญั

ไดแ้ก่ ฮอร์คไฮเมอร์ ธีดิดร์, อะดอร์โน, ลีโอโลเวนทลั, เฮอร์เบิร์ท มาคูส, วอลเตอร์ เบนจามิน, และเจอร์

เกน้ อาร์เบอร์มาส, ตามมาดว้ยปรัชญาแบบโครงสร้างนิยมจนพฒันามาเป็นหลงัโครงสร้างนิยม โดยมี



นกัคิดคนสาํคญั ไดแ้ก่ เลวี สโตรส, ฌา้คส์ ลากอง, หลุยส์ อลัธูแซร์, มิเชล ฟูโก,้ ชิลส์ เดอร์ลูซ, ฌา้คส์ 

แดริดา, และ ฌอง โบดริยาร์ด 

  Concepts  and social theories since the 18th century to contemporary theories., including 

critical theories which combine political economy theory, social psychology theory of the Frankfurt 

School, featured by important thinkers such as Horkheimer, Adorno, Leo Lowenthal, Marcuse, W. 

Benjamin and Habermas and A. Honneth, followed by Structuralism, developed into Post 

Structuralism, with important thinkers such as Levi-Strauss, Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel 

Foucault, Gilles Deleuze,Jacques Darrida and Jean Baudrillard. 

 
CSI 702 ระเบียบวธีิวจัิยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 

(Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 

แนวความคิด ฐานคติ และวิธีการวิจยั เนน้วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การตีความหมาย การ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ในการวิจยัเชิง

คุณภาพ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ

อตัชีวประวติั เป็นตน้ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม และฝึกวิธีการวิเคราะห์

ขอ้มูลในสถานการณ์จริง 

 Concepts, assumptions and research methodology with an emphasis on logical analysis, 

interpretation, comparative and historical analysis, practices of various techniques in qualitative 

research, such as documentary research, participative observation, in-depth interview, and biography, 

as well as field data collection and analysis in actual situations. 
 

หมวดวชิาบังคบั 

CSI 703     ทฤษฎนีวตักรรมสังคม          3(3-0-6)  

 (Social Innovations Theory) 

 ทฤษฎีนวตักรรมทางสังคม เป็นทฤษฎีผสมผสานเชิงบูรณการมาจากหลายทฤษฎีทั้ ง 

ทฤษฎีสังคมวิทยาวิทยา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฎีสังคมวิทยาวิพากษ์ เพื่อสังเคราะห์

สังคมในเชิงวิพากษอ์ย่างลึกซ้ึงในแต่ละยคุสมยัท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไป นบัตั้งแต่สังคมบุพกาล สังคม



สมยัใหม่ และสังคมหลงัสมยัใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสังคมในแต่ละยคุสมยัจะเกิดนวตักรรมสังคมใน

เชิงหลกัคิด แนวความคิด ทฤษฎีเกิดข้ึนตามโครงสร้างความสัมพนัธ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง

สลบัซบัซอ้น  

 Social Innovation Theory is integrated science of theories, including social theory, 

political economy theory and critical social theory. To synthesize and criticize the society in depth in 

each period of societal change, since ancient society, modern society and post- modern society.  

The social changes in each period bring about social innovation, including ideas, concepts, theories of 

complex structural relationships. 

CSI 704 ผู้นําร่วมสมัยและแบบแผนการเป็นผู้นํา     3(3-0-6) 

  (Contemporary Leaders and Leadership Styles) 

  วิเคราะห์ชีวประวติั บุคลิกภาพ บทบาทและคุณลกัษณะ  เส้นทางการเขา้สู่ตาํแหน่งและ

แบบแผนของภาวะผูน้าํในสถานการณ์ต่าง ๆ ผลจากการนาํและการตดัสินใจทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

ธุรกิจ และการเมือง โดยเลือกศึกษากรณีของผูน้าํปัจจุบนัทั้งทางตะวนัออกและตะวนัตก ผูน้าํทางสังคม 

เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก 

  Analysis of contemporary leaders’ biographies, roles and characteristics, paths to be 

leaders, and leadership styles under various situations; results of leadership and decision- making in 

social, business and political environments, through case studies of contemporary Eastern and Western 

leaders at local, national and global levels.   
 

CSI 705 ภาวะผู้นํากบัการพฒันาท้องถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก   3(3-0-6) 

  (Leadership and Local, National, Regional and Global Development) 

 แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันาทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และบทบาทของผูน้าํในการพฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ความร่วมมือของผูน้าํในระดบัภูมิภาคและโลก ลกัษณะการร่วมมือ องคก์ารความร่วมมือ

ระดบัโลก เช่น องคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารการคา้โลก องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ และการ

แสดงบทบาทของผูน้าํคนสาํคญัในระดบัโลก 



 Concepts and theories of local, national, regional and global development; people 

participation and leaders’ roles in rural, urban, social, economic and political development; 

cooperation of regional and global leaders; patterns of cooperation, world organizations, such as the 

United Nations, the World Trade Organizations, the International Labor Organization and roles of 

prominent world leaders. 
  

หมวดวชิาเลอืก  

CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปช่ัน  3(3-0-6) 

 (Good Governance and Corruption Control)   

 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบและการสร้างระบบกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ

การทาํหนา้ท่ีขององคก์รภาครัฐ ส่วนราชการ ผูน้าํทางการเมือง และพรรคการเมืองต่างๆ ในการกาํหนด

นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมโดยรวมของประเทศ 

 Good governance in the management efficiency, transparency, accountability and  

establishment of a mechanism of check and balance through participation of civil society for 

government organizations, public agencies and political leaders and political parties in policy 

formulation that impacts a society. 
 

CSI 707    ทฤษฎผู้ีนําทางสังคม ธุรกจิ และการเมืองร่วมสมัย    3(3-0-6) 
  (Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)  
  ศาสตร์และศิลป์สําหรับผูป้กครอง ผูน้ํา หรือผูบ้ริหารทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

เร่ิมจากหลกัการธรรมาภิบาล หลกัความเป็นธรรมของสังคม และหลกัสิทธิมนุษยชนในการปกครอง 

ตลอดจนหลกัการธรรมาภิบาลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ยุคคลาสิคจนกระทัง่ยุค

ปัจจุบนั โดยศึกษาแนวคิดทั้งผูน้าํจากตะวนัออกและตะวนัตกท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงโลก

ยคุปัจจุบนัในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งระดบัโลก ยโุรป อเมริกา อาเซียนและประเทศไทย 

  Science and art of leaders in society, business, and politics. Covering the principle of 
good governance, social justice and human rights, principles of corporate governance and social 



responsibility since the classical period until the present days. Comparative study of  concepts of  
influential Western and Eastern leaders. 
 
CSI 708   ทฤษฎกีารจัดการนวตักรรมการลงทุน      3(3-0-6) 

  (Theories of Invesment Innovation Management)  

  ศาสตร์และศิลป์ของผูน้ําทางการลงทุน นับตั้งแต่ยุคคลาสิค จนกระทัง่ปัจจุบนั ศึกษา

แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการลงทุนท่ีสาํคญัในเชิงเปรียบเทียบระดบัโลก ยโุรป อเมริกา อาเซียน และ

ประเทศไทย โดยเนน้ศึกษาหลกัการธรรมาภิบาลองคก์ร และความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ 

  Science and art of investment leaders, covering classical period to the present time. 

Comparative study the concept of investment innovationat the global level, Europe, America, 

ASEAN, and Thailand, by focusing on the principles of corporate governance and corporate social 

responsibility(CSR). 
 

CSI 709    เศรษฐกจิแบบดิจิตอล          3(3-0-6) 

  (Digital Economy)  

 การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ทางเลือกในการบริหารจดัการและนัยยะต่อ

สงัคมไทย 

 Transitions of global economy to the present form of digital economy. Impacts on 

economy, politics, society, environment and technology. Management of impacts and implications for 

Thai society. 
 

CSI 710 ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน  3(3-0-6) 

 (Good Governance and Competitiveness)   

 หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้การตอบสนองต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม และหลกัการกาํกบัดูแลในส่วนต่างๆ ขององคก์ร การเพิ่มคุณค่าขององคก์รใน

ระยะยาว และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร เช่น กระบวนการคิด การ



ตดัสินใจ การกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรให้มีแนวคิดในการพฒันาองคก์รอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นนกับริหารในระดบัมืออาชีพในสายงานของตน 

 Good governance in the management efficiency. Focus on the response to all 

stakeholders and the principle of supervision in various parts of the organization. Increase the long-

term value of the enterprise and to promote corporate governance as a corporate culture, through such 

means as the conceptualization process, decision-making, strategy  development, continual personnel 

development, and management excellence. 
 

CSI 711 ธรรมาภิบาลองค์กรและกจิการเพือ่สังคม     3(3-0-6)  
 (Corporate Governance and Social Enterprise)   

 การเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารองค์กรทางธุรกิจเก่ียวกับธรรมาภิบาลองค์กร เรียนรู้

พฒันาการของธรรมาภิบาลองคก์ร ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติั โดยศึกษาองคป์ระกอบสาํคญัของธรร

มาภิบาลองค์กรทั้งท่ีดีและท่ีไม่ดี การสร้างแนวคิดและแสวงหารูปแบบใหม่ของกิจการเพื่อสังคม 

เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการพฒันาธุรกิจคู่กบัสังคม สรุปให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และกบัแนวคิดธรร

มาภิบาลองคก์ร กบัแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคม 

 Linking theory of business organizational management to corporate governance, through 

theory and practice, by studying key elements of  corporate governance, both good and bad. Creation 

of concept and seek new forms of  social enterprise to achieve sustainability in business development 

and society in order to point out the relationship and concept of corporate governance and the concept 

of social enterprise. 
 

CSI 712 ทฤษฎเีกมกบัการพฒันาความคดิเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 

 (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   

 การเรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคของการพฒันาความคิด ระบบความคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้

ทฤษฎีเกมเป็นกรอบในการพฒันา ศึกษากระบวนการและแนวคิดท่ีเป็นรูปธรรม โดยศึกษาแบบบูรณา

การระหว่างทฤษฎีกบักรณีศึกษา รวมทั้งเป็นการนาํเอาองคค์วามรู้และกระบวนการคิดเชิงระบบ และ

กระบวนการคิดเชิงวิกฤติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะให้กบันักศึกษาให้พร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํในการ



เปล่ียนแปลงสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สอดรับกับสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบนัดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้ 

 Learning theories and techniques of the development of ideas, system and strategic 

thinking, using game theory as a framework in the development. Study the process and concrete 

concept, by studying the integration between theories and actual cases, including the concept, body of 

knowledge, and systematic and critical thinking procedures that can help developing leadership of 

students, suitable for changing development context. 
 

CSI 713 สัมมนาการจัดการนวตักรรมเพือ่สังคม     3(3-0-6) 
 (Seminar on Social Innovation Management)  

 สัมมนาการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทุกดา้นทั้งทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การ

เลือกใช้ทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎี การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไปสู่การจดัการนวตักรรมเพื่อสังคม อนั

ไดแ้ก่ การคิด การสร้าง การพฒันา การประยกุตใ์ช ้การเผยแพร่นวตักรรมสังคม การวิเคราะห์ปัจจยัแห่ง

ความสาํเร็จของการจดัการนวตักรรมสังคม การเสนอแนวทางการจดัการนวตักรรมสังคมท่ีสอดคลอ้ง

กบัยคุสมยั และการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรมสงัคม 

 Seminars on changes and trends in economic, social, political and technological 

environments, with an emphasis on skill development for identifying problems and causes, selection 

and application of various theories. This is aimed at creating social innovation management, including 

concepts, construction, development, application and diffusion of social innovation, analysis of 

critical success factors, proposition of alternative methods for  social innovations, relevant to current 

situations.  
 

CSI 714 สัมมนาทฤษฎผู้ีนําร่วมสมัยและธรรมาภิบาล      3(3-0-6) 

  (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governance) 

 สัมมนาบทบาทของผู ้นําร่วมสมัย  การปรับตัวของผู ้นําเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเนน้การสร้างกลไกธรรมาภิ

บาลในการปกครองและบริหารประเทศ โดยการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การเลือกใช้ทฤษฎี การ



ประยกุตท์ฤษฎี การเปล่ียนแปลง ต่าง ๆ ไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด และการพฒันาทฤษฎี รวมทั้งการ

ประยกุตใ์ชท่ี้สอดคลอ้งกบัยคุสมยัและ การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีผูน้าํร่วมสมยัและธรรมาภิ

บาล 

 Seminar on the role of contemporary leadership. Adaptability of leaders in order to 

comply with environmental changes in society, economy and politics, with a focus on creating 

mechanism of good governance in government. Problem analysis, choosing and applying theories, 

and changes in order to conceptualize and develop new theories. It also includes an application of 

such leadership and theories to current situation, and review of research and theories related to 

contemporary leadership and good governance. 
 

CSI 790 การสอบวดัคุณสมบัต ิ       0(0-0-0)  

 (Qualifying Examination) 

 นกัศึกษาเม่ือผา่นการเรียนครบตามเกณฑข์องหลกัสูตรฯ ทั้งหมวดวิชาบงัคบัและวิชาเลือก

แลว้ จะมีสิทธ์ิเขา้สอบวดัคุณสมบติั ซ่ึงนอกเหนือจากจะสอบประมวลความรู้ตามเกณฑม์าตรฐานของ

หลกัสูตรฯ แลว้ ยงัจะตอ้งผา่นการสอบภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ยอีก 1 ภาษาดว้ย ก่อนจะมีสิทธ์ิทาํ

ดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 

 Students who successfully complete required courses, both core and elective courses, 

would be able to take a qualifying examination, which comprises of a comprehensive exam and one 

foreign language test, before beginning to conduct the dissertation. 
 

CSI 799 ดุษฎนิีพนธ์ 36(0-108-54)    

  (Dissertation) 

  จดัทาํแผนและขั้นตอนการทาํดุษฎีนิพนธ์อย่างเป็นระบบ จดัทาํเคร่ืองมือในการเก็บและ

รวบรวมขอ้มูล  ประมวล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ พร้อมท่ีจะเขา้

สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงเป็นระบบเปิด  

 Formulation of a dissertation writing plan; development of research tools, data 

collection, data processing, analysis and synthesis as well as dissertation composition, followed by  

defense of dissertation which is open to general public as well. 



ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํดุษฎนิีพนธ์ 

1. คาํอธิบายโดยย่อ 

  กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาอนุมัติหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ซ่ึงจะต้อง

สอดคลอ้งกบัปรัชญาของหลกัสูตร หรือเป็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาสังคม สังคมตอ้งการองคค์วามรู้ใหม่  

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 3 ท่าน เพื่อใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา และกรรมการ

สอบดุษฎีนิพนธ์ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 ท่าน ทั้งน้ีกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้ง  3 ท่าน 

พิจารณาใหน้กัศึกษาข้ึนสอบได ้

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นกัศึกษาเขา้ใจในกระบวนการทาํวิจยัและสามารถนาํเสนอผลงานการวิจยั (ดุษฎีนิพนธ์) ทั้ง

ดา้นเอกสารดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ บทความท่ีสามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

3. ช่วงเวลา 

ภาคเรียนท่ี  1 – 2  ของปีการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  1  ของปีการศึกษาท่ี  3 

  

4. จํานวนหน่วยกติ  48  หน่วยกจิ 

5. การเตรียมการ 

ให้นกัศึกษากาํหนดหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ตน้ ตามท่ีนกัศึกษาสนใจและมีความรู้ และให้

นกัศึกษาขอคาํแนะนาํจากอาจารยป์ระจาํท่ีเช่ียวชาญในวิชาต่างๆเพ่ิมเติม 

6. กระบวนการประเมินผล 

1. นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นกระบวนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2 รอบ คือ    

 รอบท่ี 1   การสอบหวัขอ้เคา้โครงและบูรณาการแนวคิดทฤษฎี  เคร่ืองมือสาํหรับการวิจยั 

 รอบท่ี 2   การสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

2. การสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกคร้ังจะเป็นเวทีสาธารณะ  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาและคณาจารยเ์ขา้ร่วม

ฟังเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 

3. ดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี Peer  Review 

สถานทีต่ิดต่อ 

 วิทยาลยันวตักรรมสังคม อาคาร 3 ชั้น 1  มหาวิทยาลยัรังสิต 52/347  ถนนพหลโยธิน  ตาํบล

หลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  โทร. 02-533-9697 


