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ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Leadership in Society, Business and  
       Politics 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and Politics) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Leadership in Society, Business and Politics) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม กระแสเศรษฐกิจระบบกลไกตลาดชี้น าให้มีการเปิดตัวสู่เวทีโลก การเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันโดยเสรี กระแสการเมืองเรียกร้องการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองในมิติที่มากขึ้น ตลอดจนการเรียกร้องการสร้างระบบกลไก ธรรมาภิบาลในทางการเมืองการ
ปกครองประเทศ และกระแสทางวัฒนธรรมที่ต้องการความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความอดทนต่อความแตกต่าง
ของคนที่ต้องอยู่หรือท างานร่วมกัน ในภาวะเช่นนี้ต้องการผู้น าที่มีความรู้ความเข้าใจในโลกาภิวัตน์ และความสัมพันธ์
ที่ซับซ้อนดังกล่าว รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และความสามารถในการชี้น า สามารถสร้างศรัทธาในหมู่ประชาชน 
ทั้งในระดับทอ้งถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและโลกเพื่อจะเดินเคียงข้างประชาชนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
ความส าคัญ 
 หลักสูตรมีปรัชญา และปณิธาน ที่จะพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปมีภาวะผู้น าที่มีศักยภาพ ภูมิ
ปัญญาความรอบรู้ที่รอบด้าน มีวิสัยทัศน์ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ง
การเป็นผู้น า บนพื้นฐานของความรู้ที่กว้างขวาง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและโลก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ก้าวขึ้นไปสู่ความ
เป็นผู้น าที่มีบทบาทในทุกมิติและทุกระดับ ที่มีการร่วมมือและแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและสลับซับซ้อน 
 นอกจากนี้หลักสูตรเน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการ(Interdisciplinary) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์(Identity) ของบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมบนพื้นฐานทางส านักคิดทฤษฎี (School of Thought) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.  เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีภูมิปัญญา องค์ความรู้ และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกทางปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 
หลักปฎิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การวางแผน การบริหารจัดการ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า
ในบริบทของผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและสหวิทยาการที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพ และทักษะของตนเองที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมืองอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขอย่างย่ังยืนได้ โดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบ ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายสายสัมพันธ์ของผู้น าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมืองทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาร่วมในการจัดท าการวิจัยในการท าดุษฎีนิพนธ์ การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตมี MOU อยู่แล้ว 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 09.00 - 16.30 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน
คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต 
 5.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 

1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 6 เดือน 
 3.  ใช้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 
ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 

2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ 
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

6. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades)  ที่มีค่า
แต้มระดับคะแนน (Numeric Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังต่อไปนี้ 

  ระดับขั้น   ความหมาย   ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
   A    ดีเย่ียม     4.0 
   B+    ดีมาก     3.5 
   B    ดี      3.0 
   C+    พอใช้     2.5 
   C    อ่อนมาก     2.0 
   F    ตก      0.0 
 7. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรื
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 5 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอ้ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 2.  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3.  ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 4.  ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  
 6.  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสร้างหลักสูตร      
 ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า      48  หน่วยกิต 
 รับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  1) หมวดวิชาพื้นฐาน           6 (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 
  2) หมวดวิชาบังคับ           9 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือก           3 หน่วยกิต 
  4) การสอบวัดคุณสมบัติ          -  หน่วยกิต 
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  5) หมวดดุษฎีนิพนธ์          36 หน่วยกิต 
               รวม 48 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 หมวดวิชาพื้นฐาน (Basic Courses)  6 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
CSI  701  ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย           3(3-0-6) 
    (Contemporary Theories on Sociology)  
CSI  702  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางสังคมศาสตร์        3(3-0-6) 
    (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 
  
 หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  9  หน่วยกิต 
CSI  703  ทฤษฎีนวัตกรรมสังคม            3(3-0-6) 
    (Social Innovations Theories)  
CSI  704  ผู้น าร่วมสมัยและแบบแผนการเป็นผู้น า         3(3-0-6) 
    (Contemporary Leaders and Leadership Styles)  
CSI  705  ภาวะผู้น ากับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก    3(3-0-6) 
    (Leadership and Local, National, Regional and Global Development) 
 
 หมวดวชิาเลอืก (Electives)          
 นักศึกษาเรียนวิชาเลือก เพื่อเสริมฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในการท าดุษฎีนิพนธ์จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ดังนี้  
CSI  706  ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชั่น       3(3-0-6) 
    (Good Governance and Corruption Control)   
CSI  707    ทฤษฎีผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมัย        3(3-0-6) 
    (Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)  
CSI  708   ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมการลงทุน        3(3-0-6) 
    (Theories of Invesment Innovation Management)  
CSI  709   เศรษฐกิจแบบดิจิตอล            3(3-0-6) 
    (Digital Economy)  
CSI  710  ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน       3(3-0-6) 
   (Good Governance and Competitiveness)   
CSI  711  ธรรมาภิบาลองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Social Enterprise)   
CSI  712  ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
    (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   
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CSI  713  สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม         3(3-0-6) 
   (Seminar on Social Innovation Management) 
CSI  714  สัมมนาทฤษฎีผู้น าร่วมสมัยและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 
    (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governnance) 
 
 การสอบวัดคุณคุณสมบัติ  0  หน่วยกิต 
CSI  790  การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0)  
   (Qualifying Examination) 
 
 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
CSI  799  ดุษฎีนิพนธ์                  36(0-108-54) 
    (Dissertation)  
 
ค าอธบิายรายวชิา 
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน                                                 
CSI  701  ทฤษฎสีงัคมวทิยาร่วมสมัย          3(3-0-6) 
   (Contemporary Theories on Sociology)   
 แนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย นับตั้งแต่นักคิดยุคคลาสสิคช่วงศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 
ก่อให้เกิดแนวความคิดทฤษฎีวิพากษ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีจิตวิทยา
สังคมของส านักคิดแฟรงค์เฟิร์ต ประกอบด้วยนักคิดคนส าคัญได้แก่ ฮอร์คไฮเมอร์ ธีดิดร์ , อะดอร์โน, ลีโอโลเวนทัล, 
เฮอร์เบิร์ท มาคูส, วอลเตอร์ เบนจามิน, และเจอร์เก้น อาร์เบอร์มาส, ตามมาด้วยปรัชญาแบบโครงสร้างนิยมจน
พัฒนามาเป็นหลังโครงสร้างนิยม โดยมีนักคิดคนส าคัญ ได้แก่ เลวี สโตรส , ฌ้าคส์ ลากอง, หลุยส์ อัลธูแซร์, มิเชล 
ฟูโก,้ ชิลส์ เดอร์ลูซ, ฌ้าคส์ 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  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์        3(3-0-6) 
   (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 
 แนวความคิด ฐานคติ และวิธีการวิจัย เน้นวิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การตีความหมาย การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเชิง
เอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และอัตชีวประวัติ เป็นต้น ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และฝึกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์จริง 
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 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. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ 
CSI  703  ทฤษฎีนวตักรรมสังคม              3(3-0-6)  
   (Social Innovations Theory) 
 ทฤษฎีนวัตกรรมทางสังคม เป็นทฤษฎีผสมผสานเชิงบูรณการมาจากหลายทฤษฎีทั้ง ทฤษฎีสังคมวิทยาวิทยา 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฎีสังคมวิทยาวิพากษ์ เพื่อสังเคราะห์สั งคมในเชิงวิพากษ์อย่างลึกซึ้งในแต่ละ
ยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่สังคมบุพกาล สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
สังคมในแต่ละยุคสมัยจะเกิดนวัตกรรมสังคมในเชิงหลักคิด แนวความคิด ทฤษฎีเกิดขึ้นตามโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสลับซับซ้อน  
 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  ผู้น าร่วมสมัยและแบบแผนการเป็นผู้น า        3(3-0-6) 
   (Contemporary Leaders and Leadership Styles) 
 วิเคราะห์ชีวประวัติ บุคลิกภาพ บทบาทและคุณลักษณะ เส้นทางการเข้าสู่ต าแหน่งและแบบแผนของภาวะ
ผู้น าในสถานการณ์ต่าง ๆ ผลจากการน าและการตัดสินใจทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง โดยเลือก
ศึกษากรณีของผู้น าปัจจุบันทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ผู้น าทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 
 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  ภาวะผู้น ากับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก    3(3-0-6) 
   (Leadership and Local, National, Regional and Global Development)  
 แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
บทบาทของผู้น าในการพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความร่ วมมือของ
ผู้น าในระดับภูมิภาคและโลก ลักษณะการร่วมมือ องค์การความร่วมมือระดับโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ 
องค์การการค้าโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการแสดงบทบาทของผู้น าคนส าคัญในระดับโลก 
 Concepts and theories of local, national, regional and global development; people participation and  
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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. 
 
  3.  หมวดวิชาเลือก  
CSI  706  ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชั่น       3(3-0-6) 
   (Good Governance and Corruption Control)   
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการสร้าง
ระบบกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการท าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ส่วน
ราชการ ผู้น าทางการเมือง และพรรคการเมืองต่างๆ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
ของประเทศ 
 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  ทฤษฎีผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมัย     3(3-0-6) 
   (Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership) 
 ศาสตร์และศิลป์ส าหรับผู้ปกครอง ผู้น า หรือผู้บริหารทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เริ่มจากหลักการ   
ธรรมาภิบาล หลักความเป็นธรรมของสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนในการปกครอง ตลอดจนหลักการธรรมาภิบาล
องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ยุคคลาสิคจนกระทั่งยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดทั้งผู้น าจากตะวันออก
และตะวันตกที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบันในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งระดับโลก ยุโรป 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  ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมการลงทุน        3(3-0-6) 
   (Theories of Invesment Innovation Management)  
 ศาสตร์และศิลป์ของผู้น าทางการลงทุน นับตั้งแต่ยุคคลาสิค จนกระทั่งปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการลงทุนที่ส าคัญในเชิงเปรียบเทียบระดับโลก ยุโรป อเมริกา อาเซียน และประเทศไทย โดยเน้นศึกษา
หลักการธรรมาภิบาลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
 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). 
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CSI  709  เศรษฐกิจแบบดิจิตอล               3(3-0-6) 
   (Digital Economy) 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน ทางเลือกในการบริหารจัดการและนัยยะต่อสังคมไทย 
 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  ธรรมาภบิาลและความสามารถในการแข่งขัน       3(3-0-6) 
   (Good Governance and Competitiveness)   
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม และหลักการก ากับดูแลในส่วนต่างๆ ขององค์กร การเพิ่มคุณค่าขององค์กรในระยะยาว และการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เช่น กระบวนการคิด การตัดสินใจ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นนักบริหารในระดับมืออาชีพในสายงานของตน 
 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  ธรรมาภิบาลองค์กรและกิจการเพื่อสังคม       3(3-0-6)
   (Corporate Governance and Social Enterprise)   
 การเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารองค์กรทางธุรกิจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร เรียนรู้พัฒนาการของธรรมา    
ภิบาลองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยศึกษาองค์ประกอบส าคัญของธรรมาภิบาลองค์กรทั้งที่ดีและที่ไม่ดี 
การสร้างแนวคิดและแสวงหารูปแบบใหม่ของกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนาธุรกิจคู่กับสังคม 
สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์และกับแนวคิดธรรมาภิบาลองค์กร กับแนวคิดกิจการเพื่อสังคม 
 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  ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
   (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   
 การเรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคของการพัฒนาความคิด ระบบความคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมเป็นกรอบใน
การพัฒนา ศึกษากระบวนการและแนวคิดที่เป็นรูปธรรม โดยศึกษาแบบบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับกรณีศึกษา 
รวมทั้งเป็นการน าเอาองค์ความรู้และกระบวนการคิดเชิงระบบ และกระบวนการคิดเชิงวิกฤติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะให้กับนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันดังกล่าวไปประยุกต์ใช้  
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 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  สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม        3(3-0-6) 
   (Seminar on Social Innovation Management)  
 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การเลือกใช้ทฤษฎี การประยุกต์
ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไปสู่การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม อันได้แก่ การคิด การสร้าง การพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้ การเผยแพร่นวัตกรรมสังคม การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการนวัตกรรมสังคม การ
เสนอแนวทางการจัดการนวัตกรรมสังคมที่สอดคล้องกับยุคสมัย และการศึกษางานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
นวัตกรรมสังคม 
 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  สัมมนาทฤษฎีผู้น าร่วมสมัยและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 
   (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governance) 
 สัมมนาบทบาทของผู้น าร่วมสมัย การปรับตัวของผู้น าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกธรรมาภิบาลในการปกครองและบริหารประเทศ โดย
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การเลือกใช้ทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ไปสู่การสร้างกรอบ
แนวคิด และการพัฒนาทฤษฎี รวมทั้งการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีผู้น าร่วมสมัยและธรรมาภิบาล 
 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. 
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 4. การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา  
CSI  790  การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0)
    (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาเมื่อผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ ทั้งหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกแล้ว จะมีสิทธิ์เข้า
สอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งนอกเหนือจากจะสอบประมวลความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรฯ แล้ว ยังจะต้องผ่าน
การสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยอีก 1 ภาษาด้วย ก่อนจะมีสิทธิ์ท าดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 
 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. 
 
 5.  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
CSI  799  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                36(0-108-54)    
   (Dissertation) 
 จัดท าแผนและขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเป็นระบบ จัดท าเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล  
ประมวล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ พร้อมที่จะเข้าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
ระบบเปิด  
 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. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
 กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตร หรือเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม สังคมต้องการองค์ความรู้ใหม่  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 3 ท่าน เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 
2 ท่าน ทั้งนี้กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาให้นักศึกษาขึ้นสอบได้ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยและสามารถน าเสนอผลงานการวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) ทั้งด้านเอกสาร
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ บทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 3. ช่วงเวลา 
   ภาคเรียนที่  1 - 2  ของปีการศึกษาที่  2 
   ภาคเรียนที่  1  ของปีการศึกษาที่  3 
 4. จ านวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 ให้นักศึกษาก าหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ต้น ตามที่นักศึกษาสนใจและมีความรู้ และให้นักศึกษาขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ประจ าที่เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ เพิ่มเติม 
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 6. กระบวนการประเมินผล 
 1. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2 รอบ คือ    
   รอบที่ 1   การสอบหัวข้อเค้าโครงและบูรณาการแนวคิดทฤษฎี  เครื่องมือส าหรับการวิจัย 
   รอบที่ 2   การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 2. การสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้งจะเป็นเวทีสาธารณะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมฟังเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการ 
 3. ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer Review 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนต่างๆ 
 2. ผู้บรหิารในองค์การสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองค์การที่ไม่มุ่งหวังก าไร  
 3. ข้าราชการในระดับบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่อยู่ในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และท้องถิ่น รวมถึง 
ทหาร/ต ารวจ ระดับสัญญาบัตร 
 4. บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 5. นักวิชาการอิสระที่สนใจในองค์ความรู้ด้านผู้น าและนวัตกรรมสังคม 
 
สถานที่ติดต่อ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบล
หลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1218  หรือ 0-2533-9697 
e-mail: phd.rsu.leadership@gmail.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
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