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หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาผู�นาํทางสงัคม ธุรกจิ และการเมอืง 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย           : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

 ภาษาอังกฤษ       : Master of Arts  Program in Leadership in Society, Business and Politics 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   :   ศศ.ม. (ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :   M.A. (Leadership in Society, Business and Politics) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 จากบทเรียนการแก�ป�ญหาวิกฤติในทุกๆ ด�านของหลายประเทศท่ัวโลก พบว�ากระบวนการ แก�ป�ญหาใดๆ

ล�วนต�องอาศัยผู�นํา และ ต�องใช�มาตรการร�วมกันทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเป�นอย�างย่ิงท่ีจะต�องส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู�นําในทุกระดับให�มีจิต

วิญญาณ มีความเคารพคุณค�าแห�งความเป�นมนุษย�และตระหนักถึงป�ญหาท่ีสําคัญของมนุษยชาติ เช�น ป�ญหาความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม ป�ญหาสิ่งแวดล�อม ป�ญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของระบบทุนนิยม ฯลฯ มีภูมิป�ญญา มีวิสัยทัศน� 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ และทักษะในทุกด�านอย�างต�อเนื่อง จึงจะทําให�ผู�นําใน

ป�จจุบัน และในอนาคต สามารถนําพาสังคมไปสู�ความสันติสุขอย�างย่ังยืนได�  

 หลักสูตรนี้จึงมีความมุ�งหมายที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให�เป�นผู�นําที่มีความรอบรู�ในศาสตร�และสหวิทยาการท่ี

รอบด�าน เท�าทันโลก มีการพัฒนาตนเองได�อย�างต�อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน� มีจินตนาการ

สร�างสรรค� มีการวางแผนและการบริหาร ที่ยืนอยู�บนพ้ืนฐานของการเข�าใจความเป�นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ และ 

การเมือง 

 

ความสําคัญ 

 หลักสูตรนี้สร�างข้ึนมาเพ่ือช�วยพัฒนาวิสัยทัศน� คุณธรรม และภาวะผู�นํา ให�สอดคล�องกับบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก โดยมุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีภาวะผู�นําทั้งด�านความคิดและการปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือให�มหาบัณฑิตมีองค�ความรู� และความเข�าใจเก่ียวกับภาวะผู�นํา วิสัยทัศน� ภารกิจ การวางแผน  
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การบริหารจัดการ คุณธรรม และจริยธรรมของผู�นําในบริบทของผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช�

กระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการที่มุ�งเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 

 2. เพ่ือให�มหาบัณฑิต มีความสามารถและทักษะท่ีสําคัญ และจําเป�นสําหรับการเป�นผู�นําทางสังคมธุรกิจ 

และการเมือง ที่มีความสุข และสามารถนําพาสังคมไปสู�ความสันติสุขอย�างย่ังยืนได� โดยใช�กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ทุกรูปแบบท�ามกลางการปฏิบัติการจริง ร�วมกับทุกฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

 3. เพ่ือให�มหาบัณฑิตสามารถเสริมสร�างเครือข�ายการเรียนรู� และเครือข�ายผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมืองทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใช�กระบวนการเรียนรู�ควบคู�ไปกับการทํา

กิจกรรมร�วมกันกับทุกฝ�ายที่เก่ียวข�อง 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� - วันอาทิตย�  เวลา  09.00 - 16.00  น. 

         

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตรฯ 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต 

 5. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา   

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 
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 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา  โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

     

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน ตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส� ท่ี เป�นท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน 

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการทั้งใน

รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบรูณ�ได�รับ

การตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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      ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ผลงานซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมี

กรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

        2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน�วยกิต  

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต  

    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หน�วยกิต  

    4) วิทยานิพนธ�                 12 หน�วยกิต 

                                    รวม       36  หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก                15 หน�วยกิต 

    4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6 หน�วยกิต 

             รวม         36 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) 

มีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ 

  แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวิชาดังต�อไปนี้      15  หน�วยกิต 

                                        จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 
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CSI  601   การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน�ผู�นํา      3(3-0-6) 

   (Systematic Thinking and Vision of Leaders) 

CSI  602   ทฤษฎีภาวะผู�นํา          3(3-0-6) 

   (Leadership Theories) 

CSI  603  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�                 3(3-0-6) 

    (Research Methodology for Social Sciences) 

CSI  604  สัมมนาภาวะผู�นํา                                          3(3-0-6) 

   (Seminar in Leadership) 

CSI  605   คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู�นํา                  3(3-0-6) 

   (Morality Ethics and Good Governance for Leaders) 

  

 3.  หมวดวิชาเลือก จัดเป�น 3 กลุ�มวิชา ได�แก� 

   กลุ�มที่ 1  กลุ�มวิชาผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

   กลุ�มที่ 2  กลุ�มวิชาผู�นําทางธุรกิจ 

   กลุ�มที่ 3  กลุ�มวิชาผู�นําทางการเมือง 

   

 แผน ก. แบบ ก 2    เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หน�วยกิต จากแต�ละกลุ�มวิชา (1-3) หรอืเลือกจาก

หลายกลุ�มวิชาได�  โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แผน ข.          เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หน�วยกิต จากแต�ละกลุ�มวิชา (1-3) หรือเลือก 

จากหลายกลุ�มวิชาได� โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 กลุ�มที่ 1  กลุ�มวิชาผู�นําทางสังคม 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CSI  611  ผู�นํากับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน�                          3(3-0-6) 

   (Leaders and Social Development in the Era of Globalization) 

CSI  612  ผู�นําและองค�กรเครือข�ายทางสังคม      3(3-0-6) 

   (Leaders and Social Networking) 

CSI  613  การพัฒนาทุนทางสังคม และทุนมนุษย�     3(3-0-6) 

   (Social Capital and Human Capital Development) 

CSI  614  การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา      3(3-0-6)   

   (Social Impact Assessment of Development) 

CSI  615  การใช�สื่อสาธารณะเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 

   (Public Communication for Society) 

CSI  616    การจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม                  3(3-0-6) 

     (Social Innovation Management) 

CSI  617  การเจรจาต�อรองและการบริหารความขัดแย�ง   3(3-0-6) 

   (Negotiation and Conflict Management) 
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CSI  618  ผู�นํากับนโยบายสาธารณะ           3(3-0-6) 

   (Leaders and Public Policy) 

CSI  619   สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย�        3(3-0-6) 

   (Human Rights and Human Security) 

CSI  620  ผู�นํากับการจัดการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากร    3(3-0-6) 

   (Leader and Management of Environment and Resources) 

CSI 621  สัมมนาวิกฤติสังคมโลก          3(3-0-6) 

   (Seminar in World Social Crisis)   

 

 กลุ�มที่ 2 กลุ�มวิชาผู�นําทางธุรกิจ 

                                       จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CSI  631  เศรษฐศาสตร�สําหรับผู�นํา และนวัตกรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

   (Economics for Leaders and Business Innovation)   

CSI  632  ระบบสารสนเทศสําหรับผู�นํา                   3(3-0-6) 

   (Information Systems for Leaders) 

CSI  633  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน�   3(3-0-6) 

     (Thai Socio-Economic Development and Globalization) 

CSI  634  การบริหารเชิงกลยุทธ�                    3(3-0-6) 

   (Strategic  Management) 

CSI  635  องค�ความรู� และสังคมแห�งการเรียนรู�                  3(3-0-6) 

   (Knowledge and Learning Society) 

CSI  636  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต�อสังคม    3(3-0-6) 

   (Ethics and Social Responsibility) 

CSI  637  นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส�       3(3-0-6) 

   (Logistics Innovation) 

CSI  638  พลวัตทางการค�าระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

   (Dynamics of International Trade) 

CSI  639  เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู�นํา        3(3-0-6) 

   (Sufficiency Economy for Leaders) 

CSI  640  ธุรกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6) 

   (Social Enterprise and Community Business) 

 

 กลุ�มที่ 3 กลุ�มวิชาผู�นําทางการเมือง 

                                       จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CSI  651  วิสัยทัศน�ใหม�การเมืองไทย        3(3-0-6) 

   (New Visions of Thai Politics) 
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CSI  652  ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตย       3(3-0-6) 

   (Democratic Political Theory) 

CSI  653  การเมืองและการปกครอง        3(3-0-6) 

   (Politics and Government) 

CSI  654  ผู�นํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน     3(3-0-6) 

    (Leader and Public Private Management) 

CSI  655  กฎหมายสําหรับการบริหารราชการ      3(3-0-6) 

   (Law for Public Administration) 

CSI  656  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง      3(3-0-6) 

   (Constitution and Political Institution) 

CSI  657    การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

     (Comparative Politics and Government Systems) 

CSI  658  การเมืองกับกลุ�มผลประโยชน�       3(3-0-6) 

   (Politics and Interest Groups) 

CSI  659  ผู�นําทางการเมืองร�วมสมัย        3(3-0-6) 

   (Contemporary Political Leaders) 

CSI 660    ผู�นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�       3(3-0-6) 

     (Leaders in Southeast Asia)      

CSI  661  สัมมนาการเมืองไทย                      3(3-0-6) 

   (Seminar in Thai Politics) 

 

 4. วิทยานิพนธ� (แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

  แผน ข 

CSI  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6(0-18-9) 

   (Independent Study)  

CSI  698  การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

       (Comprehensive Examinations) 

  แผน ก แบบ ก2  

CSI  699  วิทยานิพนธ�                    12(0-36-18) 

       (Thesis) 
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แผนการศึกษา 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก. (2) 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข. 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

CSI 601  การคิดเชิงระบบและวสิัยทัศน�ผู�นํา             3(3-0-6) 

        (Systematic Thinking and Vision of Leaders) 

CSI 602 ทฤษฎีภาวะผู�นํา                              3(3-0-6)                                         

        (Leadership Theories) 

CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�                3(3-0-6) 

        (Research Methodology for Social Sciences) 

CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู�นํา  3 (3-0-6)  

        (Morality Ethics and Good Governance For Leaders) 

รวม       12     หน�วยกิต   

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSI 604 สัมมนาภาวะผู�นํา                          3 (3-0-6) 

        (Seminar in Leadership) 

CSI____Elective                                    3(3-0-6) 

CSI____Elective                                    3(3-0-6) 

CSI____Elective                                    3(3-0-6) 

รวม       12     หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

CSI 601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน�ผู�นํา           3(3-0-6) 

         (Systematic Thinking and Vision of Leaders) 

CSI 602 ทฤษฎีภาวะผู�นํา                            3(3-0-6) 

        (Leadership Theories) 

CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�              3(3-0-6) 

        (Research Methodology for Social Sciences) 

CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู�นํา 3(3-0-6)  

        (Morality Ethics and Good Governance For Leaders) 

รวม       12     หน�วยกิต     

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSI 604 สัมมนาภาวะผู�นํา                         3(3-0-6) 

        (Seminar in Leadership) 

CSI____Elective                                  3(3-0-6) 

CSI____Elective                                   3(3-0-6) 

CSI____Elective                                   3(3-0-6) 

รวม       12     หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก. (2) 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข. 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

CSI 699  วิทยานิพนธ�                               6(0-18-9) 

         (Thesis)            

                                    รวม       6     หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSI 699  วิทยานิพนธ�                               6(0-18-9) 

         (Thesis)                            

รวม       6     หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

 CSI____Elective                                 3(3-0-6) 

 CSI____Elective                                 3(3-0-6) 

รวม       6     หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CSI  697 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                   6(0-18-9) 

         (Independent Study) 

CSI 698  การสอบประมวลความรู�                     0(0-0-0) 

         (Comprehensive Examinations) 

รวม       6     หน�วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                              (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 

supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 

materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 

of study. 

 

 2.   หมวดวิชาบังคับ  

       แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวิชาดังต�อไปนี้     15  หน�วยกิต 

 CSI  601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน�ผู�นํา            3(3-0-6)  

   (SYSTEMATIC THINKING AND VISION OF LEADERS) 

 กระบวนการคิด ระบบคิด ทฤษฎีการวิเคราะห�อนาคต ภาวะผู�นําในสถานการณ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก

บริบท ภาวะผู�นําแบบเดิมที่แตกต�างจากภาวะผู�นํายุคใหม� ทั้งด�านการกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ แผนงาน การ

ปฏิบัติงานตามแผน การแก�ไขป�ญหาอุปสรรคต�างๆที่เกิดข้ึน ความสามารถสร�างแรงจูงใจและการนําบุคลากรใน

องค�กรให�สามารถบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน�ตามที่ได�กําหนดไว� 

 Study  the thinking system, processes, and theory of future leadership analysis in changing situations, 

comparative study of traditional and modern leadership related with vision, mission, action plan, 

implementation, problem solving, ability to motivate and lead organizational staff to achieve their missions 

and visions. 

 

CSI  602  ทฤษฎีภาวะผู�นํา                                      3(3-0-6)  

   (LEADERSHIP THEORIES) 

 ทฤษฎีต�างๆ ที่อธิบายถึงประเภทของผู�นําและรูปแบบการนําท่ีมีมาต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ศึกษา ศาสตร�

และศิลป�ว�าด�วยการพัฒนาภาวะผู�นํา ภายใต�การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เปรียบเทียบจุดแข็งและ

จุดอ�อนเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบการนําในสถานการณ�ต�างๆ ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก

ทางอารมณ� การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ� การเจรจาต�อรองและแก�ไขความขัดแย�ง และแนวทางการจัดการยุค

ใหม�ในระดับสากล โดยวิเคราะห�เชื่อมโยงภาวะผู�นําที่ประสบผลสําเร็จ และป�จจัยที่ทําให�สมาชิกในองค�กรหรือใน

สังคมยอมรับการนําของผู�นํา   

 Theories that describe the type of leader and leadership style that has since past and present 

education and the arts by developing leadership. Under the social, business and political changes, and compare 
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the strengths and weaknesses of the model to find the appropriate application in different situations. Study 

education and personality development, emotional expression, strategic management planning, negotiation and 

dispute resolution and approach a new era in international management. The analysis linked to successful 

leadership and factors that make members of social organizations in recognition or adoption of a leader. 

 

CSI  603  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร�                 3(3-0-6)  

     (RESEARCH METHODOLOGY FOR SOCIAL SCIENCE) 

 ความหมาย สาระสําคัญและความสัมพันธ�ของศาสตร�  ปรัชญา  หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร� แนวทาง 

รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ได�แก� การกําหนดประเด็นป�ญหาการวิจัย การสํารวจและ

ทบทวนวรรณกรรม  การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร กลุ�มตัวอย�าง การใช�สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห�  

และพยากรณ�ข�อมูลที่ได�จากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร� 

 Concepts and the relationship between science, philosophy and scientific method, approaches, designs, 

procedures and steps involved in social science research methodology, i.e., definition of research, problem, 

literature and survey review, formulation of conceptual framework, research population, sampling techniques, 

application of suitable statistic techniques for analytical purposes, and the use of models and data, qualitative 

and quantitative, for forecasting in social science research. 

   

CSI  604  สัมมนาภาวะผู�นํา              3(3-0-6)  

   (SEMINAR IN LEADERSHIP) 

 สัมมนาบทบาทหน�าที่ของความเป�นผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วิเคราะห�ประสบการณ�เชิงประจักษ�

ของนักศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของความเป�นผู�นําในองค�กรระดับต�างๆ ต้ังแต�ระดับท�องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นักศึกษามีโอกาสเข�าร�วมการสัมมนาต�างๆ ที่เก่ียวข�องที่สามารถนําไปสู�ประเด็น

สําคัญของการทําวิทยานิพนธ� หรือ การศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 Seminar on the role of leadership in society, business and politics. Analysis of empirical experiences of 

students, evaluation of efficiency and potentiality of leadership in different levels, e.g., community, national 

and international levels. Students will have a chance to participate in various seminars that could eventually 

lead to topics for thesis or independent study. 

   

CSI  605  คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู�นํา      3(3-0-6)  

   (MORALITY ETHICS AND GOOD GOVERNANCE FOR LEADERS) 

 รายละเอียดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานและระดับสูงสําหรับผู�นําทาง สังคม ธุรกิจและการเมือง 

วิเคราะห�เปรียบเทียบความเพียบพร�อมทางคุณธรรม จริยธรรมของผู�นําในภูมิภาคต�างๆของโลก วิเคราะห�คุณธรรม

จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ใช�ในการบริหารยุคใหม� วิเคราะห�คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม

และหลักศาสนาของแต�ละศาสนา วิเคราะห�คุณธรรม และจริยธรรมท่ีขาดหายของผู�นําทุกระดับและท่ีเป�นป�จจัยแห�ง

ความสําเร็จของผู�นําทุกระดับ สร�างเสริมการมีส�วนร�วมและเติมเต็มคุณธรรมและจริยธรรมที่ขาดหายของผู�นําทุก

ระดับ ศึกษางานวิจัยและผลการศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู�นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
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 Morality and ethics for leadership in society, business and politics at the basic and sophisticated detail 

levels.  Analyze and compare the morality and ethics of leaders at the in regional and global levels. Analysis 

of moral ethics as the main Good governance in modern management. Analyze morality and ethics based on 

the ten principles of good governance and religious principles. Analyze factors affecting a lack of morality and 

ethics of leaders at all level as well as factors contributing to the success of leaders. Promote participation 

and fulfill morality and ethics of leader at all levels.  Study research and conclusions on morality and ethics 

for leadership in society, business and politics 

 

 3. หมวดวิชาเลือก   

  จัดเป�น 3 กลุ�มวิชา ได�แก� 

   กลุ�มที่ 1  กลุ�มวิชาผู�นําทางสังคม 

   กลุ�มที่ 2  กลุ�มวิชาผู�นําทางธุรกิจ 

   กลุ�มที่ 3  กลุ�มวิชาผู�นําทางการเมือง 

 แผน ก. แบบ ก 2  เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หน�วยกิต จากแต�ละกลุ�มวิชา (1-3) หรือเลือกจาก

หลายกลุ�มวิชาได�  โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แผน ข.    เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หน�วยกิต จากแต�ละกลุ�มวิชา (1-3) หรือเลือกจาก

หลายกลุ�มวิชาได� โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   

 กลุ�มที่ 1  กลุ�มวิชาผู�นําทางสังคม 

CSI  611  ผู�นํากับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน�      3(3-0-6)  

   (LEADERS AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION) 

 บทบาทของผู�นําในการพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนาสังคมของผู�นํา บทบาทผู�นําสมัยต�างๆ โดยเฉพาะ

ในยุคโลกาภิวัฒน� ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส�งผลต�อการพัฒนาสังคมไทย การประยุกต�แนวคิดทฤษฎี 

นโยบาย และแผนการพัฒนาสังคมของผู�นําระดับต�างๆของไทย วิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศและ

ภูมิภาคในกระแสทุนนิยมโลก อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลกระทบต�อพลวัตทางสังคม กรณีศึกษาและ

บทเรียนจากผู�นําในภาคส�วนต�างๆของสังคม   

 Roles of leadership in social development. Guidelines for the Development of Leading role in 

contemporary Especially in the age of globalization The social movements that affect the development of 

Thailand. The application of concepts, theories and social development plans of the various levels of Thailand. 

Analyze the social changes of the countries and regions in global capitalism. The influence of digital 

technology affects the social dynamics. Case studies and lessons from leaders in various sectors of society.        

  

CSI  612  ผู�นําและองค�กรเครือข�ายทางสังคม      3(3-0-6)  

   (LEADERS AND SOCIAL NETWORKING) 

 ความเป�นมา แนวความคิด บทบาทขององค�กรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมทั้งในบริบทของสากลและ

สังคมไทย ศึกษารูปแบบและกิจกรรมของความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค�กรพัฒนาเอกชนและประชา



 Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018   

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 14 

สังคมในด�านต�างๆ ทั้งด�านที่มีความขัดแย�งและมีความเป�นพันธมิตรกัน ศึกษากลไก และแนวทางการบริหารความ

ขัดแย�ง การเจรจาต�อรอง  และการสร�างเครือข�ายเพ่ือประสานงานและส�งเสริมความร�วมมือซ่ึงกันและกัน ใช�

กรณีศึกษาเพ่ือสร�างความเข�าใจเนื้อหาที่ละเอียดอ�อนอย�างลึกซึ้ง 

 Roles and development of leadership and social networking. Emphasis on history, concept and role of 

non-governmental organizations (NGOs) and Civil Societies both in Thai and the international context. Focuses 

on analysis basis of conflict management, negotiation and networking for coordination and cooperation. Case 

studies are used for comprehensive understandings of the subject matters. 

 

CSI  613  การพัฒนาทุนทางสังคม และทุนมนุษย�                 3(3-0-6)  

    (SOCIAL CAPITAL AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT) 

 ความหมายของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ความเชื่อมโยงของทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคม การ

เพ่ิมทุนทางสังคม การลงทุนทางสังคม การวัดการเติบโตของทุนทางสังคม ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม ศึกษาความหมาย

ของทุนมนุษย� แนวคิดเรื่องทุนมนุษย� กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การเพ่ิมมูลค�าและคุณค�าในทุนมนุษย� 

รายงานการวิจัยเก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนมนุษย� การใช�แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนมนุษย�ในการวางแผน

พัฒนาทุนสังคมและพัฒนาทุนมนุษย� ตลอดจนการใช�สารสนเทศในการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย� 

 Meaning of social capital in the economic and social perspectives. Linkages of economic capital and 

social capital, increase in social capital, social capital investment, measurement of the increase in social capital 

and indicators of social capital. Study the concepts of human capital, human resources development process 

and human capital value and worth enhancement. Study research on social and human capital, application of 

concepts of social and human capital for social capital and human capital development planning, as well as 

the use of information in social and human capital development. 

       

CSI  614  การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา    3(3-0-6)   

    (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF DEVELOPMENT) 

 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและโครงการพัฒนารูปแบบต�างๆ ท่ีมีผลกระทบต�อสังคมและชุมชน ประเภท

ของโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต�อสังคม แนวคิดทฤษฎีการประเมินผลกระทบทางสังคม กระบวนการและข้ันตอน

การประเมินผลกระทบทางสังคม กฎหมายที่เก่ียวข�องกับการประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีตัวอย�างของการ

ประเมินผลกระทบทางสังคม 

 Infrastructure development projects that have impact on society and community. Types of 

development projects. Concepts and theories of Social impact assessment (SIA/EIA). Process and steps of 

SIA/EIA , laws and regulations related to SIA/EIA. Cases study on SIA/EIA. 

 

CSI  615  การใช�สื่อสาธารณะเพื่อสังคม                                        3(3-0-6)  

   (PUBLIC COMMUNICATION FOR SOCIETY) 

 ความหมายของสื่อสาธารณะ ประเภทและศักยภาพของสื่อสาธารณะที่มีผลต�อการรับรู�ของคนในสังคม เช�น 

โทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� อินเทอร�เน็ต ป�จจัยที่มีผลต�อความสําเร็จในการใช�สื่อสาธารณะเพ่ือสังคม การใช�สื่อ
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สาธารณะเพ่ือเป�นแหล�งแลกเปลี่ยนความรู�ข�อมูล และการสร�างความสัมพันธ�ผ�านโลกอินเทอร�เน็ต ตัวอย�าง

ความสําเร็จของการใช�สื่อสาธารณะในการนําและเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของผู�บริโภค ทัศนคติทาง

การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม กับการล�วงละเมิดสิทธิส�วนบุคคล ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการใช�สื่อสาธารณะ

เพ่ือสังคม 

 The meaning of public communication, type and potential of public communication affecting 

awareness of people, e.g., television, radio, newspapers, and internet Factors contributing to the success of 

public social media . The use of public media as a source of knowledge and information exchange. And 

building relationships through the Internet. case studies of using public communication for social change, 

behavior of consumer, attitude change in politics, social, ethnic and morality, and research study related with 

this subject. 

           

CSI  616  การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม                      3(3-0-6)  

   (SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT) 

 การเปลี่ยนแปลง และแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมทุกด�าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 

เทคโนโลยี ที่มีผลต�อความเป�นผู�นํา โดยมุ�งเน�นท่ีจะสร�างทักษะในการวิเคราะห�ป�ญหา สาเหตุ และ ทางเลือกการ

จัดการนวัตกรรม และประยุกต�ใช�ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงต�างๆไปสู�การจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 Changing processes and trends of changes in economic, social, politics and technology affecting 

leadership. Special emphasis on building skills for analyzing problems, causes, and alternatives in innovation 

management by applying a  variety of theories of change aiming at innovation management for society 

 

CSI  617  การเจรจาต�อรองและการบริหารความขัดแย�ง   3(3-0-6) 

   (NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT) 

 ความหมาย ทฤษฎี ความสําคัญ และกลยุทธ�ของการเป�นนักเจรจาต�อรองและนักบริหารความขัดแย�งที่ดี 

โดยเฉพาะการขัดแย�งทางการเมือง สังคม และทางสาธารณะ การก�อตัวและวิวัฒนาการของความขัดแย�ง วิเคราะห�

ประเมินจุดอ�อนจุดแข็งของสถานการณ�ในการเจรจาได�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ การสร�างอิทธิพลต�อเพ่ือผู�ร�วม

เจรจาต�อรอง การสื่อสารทางการเมือง การจัดการแก�ไขและศึกษาวิธีจัดการกับความขัดแย�ง การไกล�เกลี่ย สันติวิธี   

ตลอดจนวิเคราะห�เชิงนิติศาตร�และรัฐศาสตร�ในการกําหนดแนวทางแก�ไขป�ญหาจากกรณีศึกษาต�างๆ  

 Meaning of critical theory and strategies of the players negotiate and manage conflict, good players. 

Especially the social and political conflict Tagsatarna. Formation and evolution of the conflict. Vulnerability 

analysis, evaluation of strengths in negotiation situations accurately and efficiently. Influences to create a joint 

negotiation. Political communication. Learn how to manage change and manage conflict. Peaceful means of 

reconciliation and analysis of Laws and Master's in Political Science and guidelines, case studies from various 

problems. 

 

CSI  618     ผู�นํากับนโยบายสาธารณะ                          3(3-0-6) 

        (LEADERS AND PUBLIC  POLICY) 
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 แนวคิด ประเภท องค�ประกอบของนโยบายและการวางแผน ความสัมพันธ�ระหว�างนโยบาย แผน และ

โครงการ แนวคิด ขอบเขตและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะทางสังคม กระบวนการนโยบาย การกําหนดและ

วิเคราะห�นโยบาย ต้ังแต�การเกิดป�ญหา การยกระดับป�ญหาข้ึนเป�นป�ญหาเชิงนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํา

นโยบายไปปฎิบัติ การแปลงนโยบายไปสู�แผนและโครงการ การศึกษาผลกระทบและการประเมินผลนโยบาย 

 Concept type of policy and planning elements. The relationship between policy and project plans, 

scope and concept of how public policy, social studies. Policy process. Determination and policy analysis. Since 

the problem. Enhance policy problem is the problem. Policies. Implementation of policy to treat. Conversion 

policy to plans and programs. Educational impact and evaluation of policies. 

 

CSI  619  สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย�       3(3-0-6)  

   (HUMAN RIGHTS AND HUMAN SECURITY) 

 ทฤษฎีและแนวความคิดต�างๆทางด�านสิทธิมนุษยชน พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในทางสากลและในประเทศ

ไทย วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกกับผลต�อพัฒนาการสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน กฎเกณฑ� และหลักการทางด�าน

สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากล ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทย กฎหมายสําคัญๆที่เก่ียวข�องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย องค�การของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข�องกับสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยและผลการดําเนินงาน สิทธิมนุษยชนศึกษาในประเทศไทย รวมท้ังบทบาทหญิง-ชายกับการ

พัฒนา 

 Theories and concepts pertaining to human rights, human rights development in Thailand and the 

word, the impact of western and eastern cultures on human rights development, standards and regulations 

based  on  the principles of human rights both at the global, regional, country, and community levels, Thai 

culture and way of life and human rights in Thailand, important Thai laws related to human rights, 

governmental and non-governmental organizations related to human rights, the results of human rights 

activities and the study of human rights education and the roles of men and women in human rights 

development in Thailand. 

 

CSI  620  ผู�นํากบัการจดัการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากร                       3(3-0-6)  

   (LEADER AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT AND RESOURCES) 

 แนวความคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมของโลกในบริบทของทุนนิยมท่ีมีผลต�อการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ�ของผู�นํา เช�น ภาวะโลกร�อน การโยกย�ายฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีผลต�อการใช�พลังงานและ

ทรัพยากร ผลกระทบของทุนนิยมที่มีต�อชุมชน ฯลฯ กระบวนการรณรงค�และเคลื่อนไหวเพ่ือสิ่งแวดล�อมในภาคส�วน

ต�างๆของโลก กระบวนการวางกลยุทธ�ทางด�านสิ่งแวดล�อมขององค�กรที่แสวงหากําไรและองค�กรที่ไม�แสวงหากําไร 

นโยบาย การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรในระดับองค�กรและระดับประเทศ การบริหารเชิงกล

ยุทธ�เพ่ือความย่ังยืน การติดตามและประเมินผล 

 Concept about changing the global environment in the context of capitalism that affect strategic 

decisions of leaders such as global warming, industrial production that affects the use of energy and 

resources. The impact of capitalism on the community etc. The environmental campaigners and activists in 
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different parts of the world. The strategic environmental organizations, for-profit and non- profit 

organizations. Policy, Planning and Environmental Management, and resources in the enterprise and the 

national levels. Strategic Management for Sustainability. Monitoring and Evaluation 

 

CSI   621  สัมมนาวิกฤติสังคมโลก          3(3-0-6) 

   (SEMINAR IN WORLD SOCIAL CRISIS)   

 ศึกษาถึงวิกฤติสังคมโลก เช�น ความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงระหว�างประเทศและกลุ�มคนในสังคม ความยากจน

อัตคัดขาดแคลนของคนส�วนใหญ� ป�ญหาสังคมผู�สูงอายุ สงครามและความรุนแรง การผูกขาดของระบบเศรษฐกิจทุน

นิยมที่มีผลต�อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทั้งในระดับท�องถิ่น ประเทศและโลก  

 Study the global crisis issues such as the inequality between the country and the people. Poverty, 

Ageing society,War and violence monopolistic capitalist economy, decline of the ecosystem in local and global 

context. 

 

 กลุ�มที่ 2  กลุ�มวิชาผู�นําทางธุรกิจ 

CSI  631  เศรษฐศาสตร�สําหรับผู�นําและนวัตกรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (ECONOMICS FOR LEADERSHIP AND BUSINESS INNOVATION) 

 ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร�สําหรับผู�นํา และดุลยภาพท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฏีการบริโภค การลงทุน 

การออมและการใช�จ�ายภาครัฐบาล วิเคราะห�ถึงกระบวนการปรับตัวของตลาดเงิน ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน และ

ดุลยการชําระเงินระหว�างประเทศ ที่มีต�อรายได�ประชาชาติ และดุลยภาพท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห�ถึงความ

ผันผวน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป�าหมายและนโยบาย สภาพการค�าระหว�างประเทศ  นโยบายการค�า

ระหว�างประเทศ องค�การทางเศรษฐกิจ ระหว�างประเทศ  ศึกษาสาเหตุและข�อดี ข�อเสียของการรวมกลุ�มระหว�าง

ประเทศ การรวมกลุ�มระหว�างประเทศและผลกระทบต�อปริมาณการค�าระหว�างประเทศ 

 Economics theory for leadership. Set up a price of national income. And general equilibrium in the 

economy. Theory of consumer savings and investment, government spending. Analysis of the adjustment 

process of financial markets and labor market productivity Duli payments between countries. To the national 

income. And general equilibrium in the economy. Analysis of the fluctuations. And economic growth goals and 

policies. Conditions of international trade. International trade policy. Economic organization. International. 

Learn why and benefits. Disadvantages of integration between countries. International integration and impact 

of international trade volume. 

 

CSI  632  ระบบสารสนเทศสําหรับผู�นํา             3(3-0-6) 

   (INFORMATION SYSTEMS FOR LEADERS) 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีนํามาใช�ในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนา

ทางด�านสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ�ด�านสารสนเทศ การบริหาร

จัดการข�อมูลขนาดใหญ� (Big data) ข�าวกรองทางธุรกิจ การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� การสร�างเสริมความเข�มแข็งของ

ชุมชนด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 The role and importance of information systems and communications. Used in the decision to develop 

the social, business and politics, with covers strategic planning of information. Big Data Management (Big 

data), Business Intelligence. Electronic Commerce The strengthening of the community with information 

technology. 

  

CSI  633  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน�   3(3-0-6)  

   (THAI SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION) 

 ป�ญหาทางด�านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยและนานาชาติ อาทิ ป�ญหาความยากจน ป�ญหา

สิ่งแวดล�อมและพลังงาน ป�ญหาคอรัปชั่น ป�ญหาเก่ียวกับศาสนาและชนชาติ โดยใช�แนวคิดทฤษฎีต�างๆในการ

วิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด�าน ศึกษาความเชื่อมโยง หรือ การมีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมถึงการชี้จุดเด�น

และจุดด�อยของแต�ละแนวคิดและทฤษฎีที่ใช�ในการวิเคราะห�ป�ญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทั้งประเทศไทย

และนานาชาติ  

 Thai and International socio-economic and political problems e.g., poverty, environment and energy, 

corruption, religion and discrimination by races. Concepts and theories are applied for analyzing changes, 

linkages and impacts of the socio-economic and political issues. Identify strengths and weaknesses of each 

concepts and theories used to analyze the Thai and International political, economic and social problems. 

 

CSI  634  การบริหารเชิงกลยุทธ�                              3(3-0-6) 

   (STRATEGIC MANAGEMENT) 

 ลักษณะและขอบเขตการตลาดเชิงกลยุทธ� สภาพแวดล�อมของธุรกิจ รูปแบบต�างๆ การวางแผนและการ

วิเคราะห�ตลาด การวิจัยตลาด การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ� ต�นทุนและการกําหนดราคา การจัดจําหน�าย 

การส�งเสริมการส�งออก การเจรจาในธุรกิจการค�าระหว�างประเทศ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห� ข�อขัดแย�ง และป�ญหาที่

อาจจะเกิดข้ึนในระหว�างการเจรจา 

 Nature and scope of strategic marketing management. Business environment of various forms of 

marketing planning, market research, market analysis, market penetration and product development. Costs 

and pricing. Distribution. Marketing romotion. Negotiations in international trade. As well as how to analyze 

conflicts and problems that may arise during negotiations. 

 

CSI  635  องค�ความรู� และสังคมแห�งการเรียนรู�                      3(3-0-6)  

   (KNOWLEDGE AND LEARNING SOCIETY) 

 วิธีการสร�างความรู�ทางวิทยาศาสตร�และสังคมศาสตร� การสรุปบทเรียน การวิเคราะห�และ การสังเคราะห�

บทเรียน  และการวิจัยเพ่ือการสร�างองค�ความรู�ทางสังคมศาสตร� การทําวิจัยอย�างเร�งรัด (Quick Research) แบบ

ง�ายๆ เช�น ทํา Poll ในประเด็นที่น�าสนใจต�างๆ การจัดการองค�ความรู�ท่ีได�มาให�เป�นระบบ การจัดระบบขององค�

ความรู� การบริหารความรู�เพ่ือการใช�งานอย�างมีประสิทธิภาพ การกระตุ�นให�คนในองค�กรสนใจการเรียนรู� การสร�าง

บรรยากาศการเรียนรู�ในองค�กร การพัฒนาองค�กรแห�งการเรียนรู� การสร�างเครือข�ายระหว�างองค�กรแห�งการเรียนรู�และ
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การสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างองค�ความรู� การบริหารความรู�และการสร�าง

สังคมแห�งการเรียนรู� 

 Methods for building science and social science knowledge, conducing lessons, analysis and synthesis 

of lessons learned, research for building social science knowledge, quick research, e.g., opinion polls based on 

various of interesting issues. Managing systems of knowledge, knowledge management for efficient work, 

stimulating people in organizations so that they are interested in learning, building a learning environment in 

an organization, developing a learning organization, networking of a learning organization and learning 

society, studying research related with knowledge building, management, and learning society. 

 

CSI  636  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต�อสังคม             3(3-0-6) 

   (ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY) 

 ธรรมชาติและความต�องการของมนุษย� แนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต�องจริยธรรมของการอยู�ร�วมกันใน

สังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล�อม และความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กรธุรกิจ ซ่ึงเก่ียวข�องกับ

ป�ญหาการกีดกันการค�าระหว�างประเทศ คุณธรรมสําหรับผู�บริหาร นักธุรกิจหรือผู�ประกอบการ เพ่ือให�ตระหนัก 

สํานึกถึงความรับผิดชอบ ที่มีต�อบุคคลในองค�การ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจขององค�การท่ีมีต�อสภาพความ

ม่ันคงของเศรษฐกิจของชาติ สภาพแวดล�อมและสังคมโดยรวม 

 Human nature and needs. Way of life in the right co-existence of ethics in society. Business Ethics. 

Environmental protection. And social responsibility of enterprises. The problems associated with deprivation of 

International Trade. Ethics for executives. Business operators. To recognize. Sense of responsibility. To the 

people in the organization. The impact of the business organization to the conditions of stability of national 

economies. Environment and society as a whole. 

 

CSI  637  นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส�            3(3-0-6) 

   (LOGISTICS INNOVATION) 

 ระบบโลจิสติกส�และการขนส�งเบื้องต�น วิธีการขนส�งในรูปแบบต�างๆ และการพัฒนาระบบขนส�ง การบริหาร

และองค�การ ที่รับผิดชอบในการขนส�ง ความสําคัญของการขนส�ง ต�นทุนการขนส�งและโครงสร�างของอัตราค�าขนส�ง 

การแข็งขันและการรวมตัวกันการให�ความช�วยเหลือและการควบคุมการขนส�งของรัฐบาล การประเมินโครงการขนส�ง

ทางเลือกนโยบายการขนส�งแห�งชาติ หลักและการปฏิบัติของการขนส�งทางทะเล การขนส�งทางอากาศ และการขนส�ง

ทางบก การจัดทําเอกสาร ข�อตกลงสัญญาตารางการเดินเรือ บัญชี ศุลกากร ระบบการขนถ�าย และการจัดระวาง

สินค�า 

 System's logistics and transportation primarily. Means of transport in various forms. And the 

development of transportation systems. Management and Organization. Responsible for transportation. The 

importance of transportation. Transportation costs and the structure of transportation rates. Of active and 

combined contributions of transportation and control of government. Evaluating alternative transportation 

projects of national transportation policy. Principles and practice of marine. Air transport. And Land Transport. 
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Documentation. Terms of the contract schedule the maritime customs account transfers. Product shipping and 

delivery. 

 

CSI  638  พลวัตทางการค�าระหว�างประเทศ        3(3-0-6) 

   (DYNAMICS OF INTERNATIONAL TRADE) 

 การค�าการตลาดระหว�างประเทศ ในแง�ของสภาวะการณ�เศรษฐกิจ ความต�องการ การติดต�อและการ

เสาะหาตลาดต�างประเทศ นําเข�าและการส�งออก กระแสเงินตราต�างประเทศ รวมทั้งสถานการณ� นโยบายและ

ข�อจํากัดของสินค�าและการเงินระหว�างประเทศมาตรฐานเก่ียวกับการซ้ือ-ขายระหว�างประเทศ และสัญญาซ้ือ-ขาย 

บางชนิด ที่ใช�กันแพร�หลายในประเทศไทย การติดต�อกับธนาคารเก่ียวกับเอกสารการเงิน และรวมทั้งวิธีการเก่ียวกับ

การส�งสินค�าออกนอกประเทศ และการนําสินค�าเข�ามาในประเทศ 

 Ttrade and international markets. In terms of economic circumstances and needs of contact seeking 

overseas markets. Import and export. Foreign currency flows. And situations. Policies and limitations of 

financial products and international standards regarding the acquisition - International Sales. And purchase 

contracts - sell some used widely in Thailand. Contact with banks about financial documents. And as well as 

about how to export overseas. And importing products into the country. 

 

CSI  639  เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู�นํา              3(3-0-6) 

    (SUFFICIENCY ECONOMY FOR LEADERS) 

 แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในหลากหลายมิติ โดยทําความเข�าใจถึงความสําคัญ และ

ประโยชน�ในการพัฒนาและแก�ไขป�ญหาเศรษฐกิจของสังคมประเทศท่ีกําลังพัฒนา ศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน�สู�ระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป�าหมายมุ�งเน�นความสุขของประชาชนและและความย่ังยืนของระบบเศรษฐกิจเป�น

สําคัญ ตลอดจนทําความเข�าใจถึงป�ญหาอุปสรรคและแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช� โดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่

น�าสนใจ โดยเน�นเนื้อหาในส�วนที่เน�นการนําแนวคิดนี้มาใช�ในการพัฒนาธุรกิจและการจัดการการเงินชุมชน 

 The Sufficiency Economy for Leader concepts philosophy in different dimensions. The subject also 

aims to verify that how this concepts can be applied in developing countries. Moreover, the study will provide 

cases study that shows strengths weaknesses obstacles in using this philosophy and concepts in reality 

development. The focus of the study will be on relations between sufficiency economy and community 

business and community financing.  

 

CSI  640  ธุรกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชน        3(3-0-6) 

    (SOCIAL ENTERPRISE AND COMMUNITY BUSINESS) 

 ขอบเขตความหมายและความสําคัญของธุรกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน  ท�องถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจ

ชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส�งเสริมการตลาด กลยุทธ�การพัฒนาความเข�มแข็งของ

วิสาหกิจชุมชน ป�จจัยที่มีผลต�อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ป�ญหาและข�อเสนอแนะ 
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 Scope, definitions and important of social enterprise and community enterprise; households in local 

economic community system; definitions, concepts, characteristics, types, methods, processes, pattern, and 

development of community enterprise, production management; marketing management; marketing promotion, 

strategic, development of community enterprise; factors affecting achievement; problems and 

recommendations. 

 

 กลุ�มที่ 3  กลุ�มวิชาผู�นําทางการเมือง 

CSI  651  วิสัยทศัน�ใหม�การเมืองไทย             3(3-0-6) 

   (NEW VISION OF THAI POLITICS) 

 วิสัยทัศน�และแนวคิดเก่ียวกับรัฐและการปกครอง  หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครอง

ส�วนท�องถิ่น การปกครองส�วนท�องถิ่นของต�างประเทศที่สําคัญ และการปกครองส�วนท�องถ่ินในอนาคต แนวคิด 

ทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนที่ท�องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท�องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่  

การศึกษาและวิเคราะห�ระบบภูมินิเวศท�องถ่ิน กลยุทธ� กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท�องถ่ิน  

เทคนิคภูมิสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ท�องถ่ิน การกําหนดเขตการจัดการ การวางผังเมืองและท�องถ่ิน ชุมชนน�าอยู�  

การจัดการภูมิทัศน�และพ้ืนที่สาธารณะ การพัฒนาท�องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 

 New vision and concepts of Thai politics and government; principle of government and administration; 

theories of governments; major foreign government and government in the future. Concepts and theories of 

spatial development for the local, urban, and rural areas; ideal local community; concepts, policy and 

development plan; study and analysis of ecological system; strategies, process and techniques of local area 

development; geographic information techniques for local area development, spatial management, urban and 

local planning, healthy community, landscape and public area management, integrated local development. 

 

CSI  652  ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตย             3(3-0-6) 

   (DEMOCRATIC POLITICAL THEORY) 

 รูปแบบวิวัฒนาการการเมืองการปกครองมาสู�การเมืองประชาธิปไตย ความหลากหลายของระบอบการ

ปกครอง  การขยายตัวของระบอบเสรีประชาธิปไตย การปกครองและการบริหารในระบอบประชาธิปไตย การ

วิเคราะห�ทฤษฎีและระบอบเสรีประชาธิปไตยโลกและประเทศไทย ภายใต�กลไกรัฐสภา และความเป�นไปได�ของการ

สร�างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม รวมทั้งแนวทางพัฒนาและแก�ไขป�ญหาทางการเมืองประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย 

 Model studies the evolution of political administration to political democracy. Diversity of form of 

government. Growth form of free democracy. Administration and management in democracy. Analysis theory 

and form free democratic world, and Thailand under the parliamentary forces and the possibility of creating a 

participatory democracy. And develop guidelines and resolve the political democracy of Thailand. 

 

CSI  653  การเมืองและการปกครอง              3(3-0-6) 

   (POLITICS AND GOVERNMENT) 
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 ความหมาย ความสําคัญ อุดมการณ� และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย ลักษณะ

รูปแบบโครงสร�างองค�กรและอํานาจของสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการต�อสู�ทางอํานาจในแต�ละยุคสมัย ไปสู�

รูปแบบการเมืองการปกครองไทยป�จจุบัน และความคาดหวังในอนาคต วิเคราะห�ป�ญหาทางการเมืองและสังคมไทยที่

ได�เกิดข้ึนตามสภาพการณ�ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเสนอแนวทางแก�ไขป�ญหาต�างๆเหล�านี้ 

กําหนดเป�นกระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยให�ทันสมัยได�ต�อไป 

 Meaning and importance of ideology and political development of Thailand's government. 

Characteristics model organizational structure and authority of the political institutions of Thailand. Process of 

power struggle in each era. To form the current Thai political governance. And expectations in the future. 

Analysis of political and social problems that have occurred on the Thai state's changing economic world. As 

well as ways to troubleshoot these. Defined as the process of political development, the Thai government has 

to keep. 

 

CSI  654  ผู�นํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน       3(3-0-6) 

   (LEADERS AND PUBLIC  PRIVATE MANAGEMENT) 

 ความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการแสวงหา

ประสิทธิภาพที่มุ�งสู�ความเป�นเลิศ ศึกษาแนวทางหรือวิธีการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใช�ในการทํางาน เช�น การ

บริหารแบบมุ�งเน�นผลสัมฤทธ์ิ การควบคุม การจัดการการเงิน การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การประเมินผล มาตรฐานคุณภาพ การให�ความสําคัญต�อค�านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม

และจริยธรรม มุ�งเน�นการให�บริการโดยคํานึงถึงคุณภาพเป�นสําคัญ 

 The definition of public adminstation. By applying the principles of efficiency, increase performance 

and pursuit towards excellence. Guidelines for the management of private or adapted for use in works such 

as achievement -oriented management. Risk management Internal control Audit, evaluation standards. The 

importance of values. professional ethics Moral and ethical Focused on providing services to ensure the quality 

is the key. 

 

CSI  655  กฎหมายสําหรับการบริหารราชการ      3(3-0-6) 

   (Law for Public Administration) 

 หลักปรัชญา และการก�อกําเนิดกฎหมายทางการเมืองการปกครองต�างๆ ของไทยโดยเฉพาะกฎหมาย

มหาชน พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี ซึ่งมีความสัมพันธ�กับการบริหารราชการของไทยโดย

ภาพรวม การดําเนินงานการปกครองตามกฎหมาย ขององค�กรภาครัฐ องค�กรภาคเอกชน องค�กรภาคประชาชน 

และองค�กรอิสระต�างๆ วิเคราะห�กรณีศึกษาต�างๆ ตามกฎหมาย การตรวจสอบกระบวนการ กลไกและป�ญหาต�างๆ 

ที่เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางและข�อเสนอแนะ ท่ีมุ�งแก�ไขป�ญหาต�างๆ เพ่ือให�มีการบังคับใช�กฎหมายต�างๆ ให�เป�น

ในทางที่จะเกิดประโยชน�สูงสุดให�แก�สาธารณะและสังคมไทย 

 Philosophy. And initiate legal political governance that Thailand, particularly public law, Decree good 

governance Which is associated with the management of the Thai government overview. Operations of 

government by law. Of government organizations. Private organizations. Public sector organizations. And 
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independent analysis of various case studies such as law review mechanisms and process problems that arise, 

including ways and suggestions. Focused on different problems to a variety of law enforcement. As a way to 

optimize the public and to Thai society. 

 

CSI  656  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง         3(3-0-6) 

   (Constitution and Political Institution) 

 ความหมายและความสําคัญของรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาสถาบันการเมืองไทย หลักการประชาธิปไตย 

ความสําคัญของหลักสิทธิและเสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชนของประชาชนและพลเมืองพึงมี ลักษณะ ขอบเขต

อํานาจและหน�าที่ขององค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วิเคราะห�รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย โดยบูรณาการ

แนวคิด ปรัชญา กฎหมาย รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข วัฒนธรรมไทย 

และอํานาจทางการเมือง สังคม และธุรกิจ   

 Meaning and importance of the Constitution. Thai political and institutional development. Democratic 

principles. The importance of core rights and freedoms. And the main human rights of citizens and citizens 

should look jurisdiction and duties of an independent constitutional. Analysis of constitutional and political 

institutions of Thailand. The integrated concept of legal philosophy forms of democracy with a royal head of 

Thai culture and political power, social and business. 

 

CSI  657  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                      3(3-0-6)  

    (Comparative Politics and Government Systems) 

 แนวคิด ทฤษฎี ป�จจัยแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหลักปฏิบัติพ้ืนฐานของระบอบ

ประชาธิปไตยแม�แบบและระบอบประชาธิปไตยเกิดใหม� ศึกษาระบบการทํางานในระบอบประชาธิปไตย ข�อคิดเห็น

และประสบการณ�ที่ได�จากการศึกษาระบอบการปกครองของประเทศแม�แบบและประชาธิปไตยเกิดใหม� การวาง

แผนพัฒนาประชาธิปไตยและการปรับปรุงระบบการทํางานของระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาไทย  

 Concepts, theories, socio-economic and political factors, and basic principles of the democratic 

system, both the original and the new systems. Study the working system of democracy, ideas and 

experiences that can be derived from the original and new democratic system. Democratic development 

planning and improvement of Thai parliament and democratic system.  

  

CSI  658  การเมืองกับกลุ�มผลประโยชน�                               3(3-0-6)    

    (Politics and Interest Groups) 

 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมืองและกลุ�มวัฒนธรรม ที่เก่ียวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่

มีผลต�อพรรคการเมืองกลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ�ระหว�างพรรคการเมืองและกลุ�ม

ผลประโยชน�กับรัฐบาลและประชาชน 

 Study of the characteristics and importance of political parties and groups of culture.  Political party 

system that affect the political management mechanism within the party to the stakeholders. The relationship 

between political parties and interest groups and the government and the people. 
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CSI  659  ผู�นําทางการเมอืงร�วมสมัย                                3(3-0-6)    

    (Contemporary Political Leaders) 

 ศาสตร�และศิลป�สําหรับผู�ปกครองหรือผู�บริหาร เริ่มจากหลักการธรรมาภิบาลในการปกครอง (Good 

governance) ต้ังแต�ยุคคลาสสิคจนกระทั่งยุคป�จจุบัน โดยศึกษาแนวคิดทั้งผู�นําจากตะวันออกและตะวันตกท่ีมีบทบาท

สําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยป�จจุบัน ในเชิงเปรียบเทียบท้ังระดับโลก ยุโรป อเมริกา อาเซียนและ

ประเทศไทย 

 Study for Science and art of leadership. Starting from the principle of good governance since the 

classical period until nowadays. By studying the whole concept of leaders from the East and the West an 

important role in the changing world in the present. In comparison the world, Europe, America, ASEAN, and 

Thailand. 

 

CSI 660  ผู�นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�         3(3-0-6) 

   (Leaders in Southeast Asia) 

 ความ หมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของอาเซียน วิเคราะห�ป�จจัยของการเป�นผู�นําด�านสังคม ธุรกิจ 

และการเมือง ของแต�ละประเทศ กรณีศึกษาผู�นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และอาเซียนที่สําคัญ 

 Meaning, importance and evolution of ASEAN; the factor analysis of leader in society, business and 

politics of ASEAN; case study of important leaders in Southeast Asia 

      

CSI  661  สัมมนาการเมืองไทย                               3(3-0-6) 

   (Seminar in Thai Politics) 

 สัมมนาและวิเคราะห� ประเด็นป�ญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองไทย ในสถานการณ�ต�างๆ ต้ังแต�อดีต

จนถึงป�จจุบันเป�นกรณีศึกษา เพ่ือให�นักศึกษาได�ศึกษาเข�าใจทฤษฎี และประวัติศาสตร�การเมืองเชิงเปรียบเทียบกับ

สากล  การสร�างองค�ความรู�ในการวิเคราะห�ทางด�านการเมือง การปกครองไทยท่ีเข�มข�นมากข้ึน รวมถึงการปฏิรูป

การเมืองการปกครอง  การปฏิวัติรัฐประหาร  ความสัมพันธ�และความขัดแย�งระหว�างนักการเมือง กับองค�กรภาค

ต�างๆ  เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาการเมือง การปกครองไทยในอนาคต 

 Seminars and analysis. Specific political issues of the Thai government. In the circumstances. 

Historically, a case study. Students learn to understand the theory. And comparable with international political 

history. Creating knowledge in the analysis of political governance that Thai concentration increased. Including 

political and administrative reforms. Revolutionary coup d'etat. Relationships and conflicts between politicians. 

Corporate sectors. To lead to the development of Thai politics and government in the future. 

 

 4. วิทยานิพนธ� (แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   

 CSI   697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                          6(0-18-9)  

   (Independent Study) 

 หัวข�อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาแบบตัวต�อตัว เพ่ือเป�ดโอกาสให�นักศึกษา

สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสร�างสรรค�หรือการศึกษากรณีศึกษาได�โดยตนเอง โดยต�องเสนอเอกสารประกอบการ 
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ศึกษา และนําเสนอด�วยปากเปล�าให�อาจารย�ได�ประเมินผลด�วย 

 Topics that are of interest to students under the guidance of  an adviser, one by one, to open a 

chance for students to select an creative research project or case study by himself. The student must present 

a paper that is complementary to his education or research plan and make an oral presentation for 

evaluation by the advisor. 

 

CSI 698  การสอบประมวลความรู�             0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

         วิชาบังคับก�อน : ศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือกครบถ�วน 

 การสอบประมวลความรู�ทางผู�นํา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เกณฑ�การสอบผ�านคือ ผลการสอบต�องอยู�

ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจ (S)  

 Comprehensive examination in Leadership in Society, Business and Politics, S/U graded, S grade is 

required for completion. 

 

CSI  699  วิทยานิพนธ�            12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมืองเป�นโครงการวิจัยในหัวข�อหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใต�การดูแลและการแนะนําของ

อาจารย�ผู�ควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� โดยต�องมีรายงานและการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� 

 A research for the fulfillment of the Master of Arts Degree in Leadership in Society, Business and 

Politics. The research topics or issues are based on student interest under the guidance of advisors and a 

thesis committee. Successful candidates must finish the thesis and to pass an oral examination. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� 

1. คําอธิบายโดยย�อ 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ: ทําการศึกษาหรือสร�างสรรค�ชิ้นงานในประเด็นหรือป�ญหาทางการสังคม ธุรกิจ 

และการเมือง หรือประเด็นที่เก่ียวข�อง ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

  วิทยานพินธ� :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวจิัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นป�ญหาทางการสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง หรือประเด็นที่เก่ียวข�องตามระเบียบข้ันตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของ

อาจารย�ที่ปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าอิสระใหม�ที่สร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม�นําไปใช�และเกิดประโยชน�ต�อ

สังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา และ 

   1)  มีองค�ความรู�เก่ียวกับผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

   2)  สามารถวิเคราะห�ป�ญหา รวมท้ังประยุกต�ความรู� ทักษะ และการใช�กระบวนการวิจัยแก�ป�ญหา

เก่ียวกับผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
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   3)  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาภาวะผู�นํา ทางสังคม ธุรกิจและ

การเมือง 

   4)  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยต�อสาธารณะได� 

 3. ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ�             : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2  และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2   

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ  : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2   

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ�     12  หน�วยกิต 

   สําหรับแผน ข การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6  หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  วิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   5.1  ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตรจัดกิจกรรมให�นักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบการวิจัย  

   5.2  นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบการ

วิจัยต�อที่ประชุมคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3 นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�า

อิสระ ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา   

 6. กระบวนการประเมินผล 

  แผน ก แบบ ก2  ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

   (1) การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� 

   (2) การเสนอวิทยานิพนธ� 

   (3) การตีพิมพ�หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)    

  แผน ข  ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   (1) การสอบเค�าโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   (2) การเสนอผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   (3) การสอบประมวลผลความรู� 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  นักการเมืองระดับท�องถิ่นจนถึงระดับชาติ 

 2. นักธุรกิจ ทั้งในส�วนที่เป�นผู�ประกอบการ-พนักงานในบริษัท 

 3. ครู อาจารย� นักวิชาการ 

 4. นักพัฒนาองค�การเอกชน (NGO) 

 5. ที่ปรึกษาอิสระ 

 6. ข�าราชการ พนักงานในหน�วยงาน ที่ใช�ทักษะความรอบรู�ทางสังคม 
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สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 1218 

e-mail: rsu.maleadership@gmail.com 

   ศูนย�ศึกษาวิภาวดี  มหาวิทยาลัยรังสิต  อาคารทีเอสที ทาวเวอร� ชั้น 21-22 ซอยวิภาวดีรังสิต 9  ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 

โทร 0-2617-5854-8 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
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