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ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Leadership in Society, Business and  
       Politics 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and 
Politics) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Leadership in Society, Business and Politics) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 สังคมไทยและสังคมโลกในปจจุบันอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความสัมพันธท่ีซับซอนท้ังทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม กระแสเศรษฐกิจระบบกลไกตลาดชี้นําใหมีการเปดตัวสูเวทีโลก การเขา
รวมในกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการแขงขันโดยเสรี กระแสการเมือง
เรียกรองการมีสวนรวมในทางการเมืองในมิติท่ีมากข้ึน ตลอดจนการเรียกรองการสรางระบบกลไก ธรรมาภิบาล
ในทางการเมืองการปกครองประเทศ และกระแสทางวัฒนธรรมท่ีตองการความเขาใจ ความไววางใจ และความ
อดทนตอความแตกตางของคนท่ีตองอยูหรือทํางานรวมกัน ในภาวะเชนนี้ตองการผูนําท่ีมีความรูความเขาใจใน
โลกาภิวัตน และความสัมพันธท่ีซับซอนดังกลาว รวมท้ังมีวิสัยทัศน ศักยภาพ และความสามารถในการชี้นํา 
สามารถสรางศรัทธาในหมูประชาชน ท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาคและโลกเพ่ือจะเดินเคียงขางประชาชน
ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดรวมกันอยางเปนสุข 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรมีปรัชญา และปณิธาน ท่ีจะพัฒนาใหดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปมีภาวะผูนําท่ีมีศักยภาพ 
ภูมิปญญาความรอบรูท่ีรอบดาน มีวิสัยทัศน จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ความสามารถ คุณธรรมและ
จริยธรรมแหงการเปนผูนํา บนพ้ืนฐานของความรูท่ีกวางขวาง มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในความเปนจริงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาคและโลก ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญ
สําหรับผูท่ีกาวข้ึนไปสูความเปนผูนําท่ีมีบทบาทในทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีการรวมมือและแขงขันกันอยางเขมขน
และสลับซับซอน 
 นอกจากนี้หลักสูตรเนนการศึกษาแบบสหวิทยาการ(Interdisciplinary) ซ่ึงเปนอัตลักษณ(Identity) ของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมบนพ้ืนฐานทางสํานักคิดทฤษฎี (School of 
Thought) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตมีภูมิปญญา องคความรู และความเขาใจอยางลุมลึกทางปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 
หลักปฎิบัติเก่ียวกับภาวะผูนํา วิสัยทัศน ยุทธศาสตร การวางแผน การบริหารจัดการ คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูนําในบริบทของผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการและสหวิทยาการท่ี
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพ และทักษะของตนเองท่ีจําเปนสําหรับการเปนผูนําทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมืองอยางตอเนื่อง และสามารถนําพาสังคมไปสูความเจริญกาวหนาและสันติสุขอยางยั่งยืน
ได โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกรูปแบบ ทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนเพ่ือ
เสริมสรางความรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตเสริมสรางเครือขายการเรียนรู และพัฒนาเครือขายสายสัมพันธของผูนําทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมืองท้ังในระดับชุมชนทองถ่ิน ระดับประเทศชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใช
กระบวนการเรียนรูควบคูไปกับการปฎิบัติกิจกรรมรวมกันกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 4. เพ่ือสงเสริมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตในรูปแบบตางๆ เชน การใหบริการการเปนท่ีปรึกษารวมในการจัดทําการวิจัยในการทําดุษฎีนิพนธ การ
แลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยตางประเทศซ่ึงมหาวิทยาลัยรังสิตมี MOU อยูแลว 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - อาทิตย    เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต 
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 

1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 6 เดือน 
 3.  ใชภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล 
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และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades)  ท่ีมี
คาแตมระดับคะแนน (Numeric Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้ 

  ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
   A    ดีเยี่ยม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
   C+    พอใช    2.5 
   C    ออนมาก   2.0 
   F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรื
เม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาว
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ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่ งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา ท้ังนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3.  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 4.  ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index 
(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา  
 6.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร      
 ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา      48  หนวยกิต 
 รับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน          6 (ไมนับรวมหนวยกิต) 
  2) หมวดวิชาบังคับ           9 หนวยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือก           3 หนวยกิต 
  4) การสอบวัดคุณสมบัติ          -  หนวยกิต 
  5) หมวดดุษฎีนิพนธ          36 หนวยกิต 
               รวม 48 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน (Basic Courses)  6 หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต) 
CSI  701  ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย          3(3-0-6) 
    (Contemporary Theories on Sociology)  
CSI  702  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางสังคมศาสตร        3(3-0-6) 
    (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 
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 หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  9  หนวยกิต 
CSI  703  ทฤษฎีนวัตกรรมสังคม           3(3-0-6) 
    (Social Innovations Theories)  
CSI  704  ผูนํารวมสมัยและแบบแผนการเปนผูนํา        3(3-0-6) 
    (Contemporary Leaders and Leadership Styles)  
CSI  705  ภาวะผูนํากับการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก    3(3-0-6) 
    (Leadership and Local, National, Regional and Global Development) 
 
 หมวดวิชาเลือก (Electives)           
 นักศึกษาเรียนวิชาเลือก เพ่ือเสริมฐานขอมูลและองคความรูในการทําดุษฎีนิพนธจากรายวิชาตอไปนี้ หรือ
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับดุษฎีนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ดังนี้  
CSI  706  ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอรรัปชั่น       3(3-0-6) 
    (Good Governance and Corruption Control)   
CSI  707    ทฤษฎีผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองรวมสมัย        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  ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแขงขัน      3(3-0-6) 
   (Good Governance and Competitiveness)   
CSI  711  ธรรมาภิบาลองคกรและกิจการเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Social Enterprise)   
CSI  712  ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
    (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   
CSI  713  สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม         3(3-0-6) 
   (Seminar on Social Innovation Management) 
CSI  714  สัมมนาทฤษฎีผูนํารวมสมัยและธรรมาภิบาล      3(3-0-6) 
    (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governnance) 
 
 การสอบวัดคุณคุณสมบัติ  0  หนวยกิต 
CSI  790  การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0)  
   (Qualifying Examination) 
 
 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  36  หนวยกิต 
CSI  799  ดุษฎีนิพนธ                  36(0-108-54) 
    (Dissertation)  
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คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน                                                 
CSI  701 ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย          3(3-0-6) 
   (Contemporary Theories on Sociology)   
 แนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย นับตั้งแตนักคิดยุคคลาสสิคชวงศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษท่ี 
20 กอใหเกิดแนวความคิดทฤษฎีวิพากษ ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและทฤษฎี
จิตวิทยาสังคมของสํานักคิดแฟรงคเฟรต ประกอบดวยนักคิดคนสําคัญไดแก ฮอรคไฮเมอร ธีดิดร, อะดอรโน,      
ลีโอโลเวนทัล, เฮอรเบิรท มาคูส, วอลเตอร เบนจามิน, และเจอรเกน อารเบอรมาส, ตามมาดวยปรัชญาแบบ
โครงสรางนิยมจนพัฒนามาเปนหลังโครงสรางนิยม โดยมีนักคิดคนสําคัญ ไดแก เลวี สโตรส, ฌาคส ลากอง, หลุยส 
อัลธูแซร, มิเชล ฟูโก, ชิลส เดอรลูซ, ฌาคส แดริดา, และ ฌอง โบดริยารด 
 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 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางสังคมศาสตร        3(3-0-6) 
   (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 
 แนวความคิด ฐานคติ และวิธีการวิจยั เนนวิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ การตีความหมาย การวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ และการวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร การฝกหัดเทคนิคตาง ๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัย
เชิงเอกสาร การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และอัตชีวประวัติ เปนตน ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และฝกวิธีการวิเคราะหขอมูลในสถานการณจริง 
 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 ทฤษฎีนวัตกรรมสังคม              3(3-0-6)  
   (Social Innovations Theory) 
 ทฤษฎีนวัตกรรมทางสังคม เปนทฤษฎีผสมผสานเชิงบูรณการมาจากหลายทฤษฎีท้ัง ทฤษฎีสังคมวิทยา
วิทยา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง และทฤษฎีสังคมวิทยาวิพากษ เพ่ือสังเคราะหสังคมในเชิงวิพากษอยางลึกซ้ึง
ในแตละยุคสมัยท่ีสังคมเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแตสังคมบุพกาล สังคมสมัยใหม และสังคมหลังสมัยใหม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในแตละยุคสมัยจะเกิดนวัตกรรมสังคมในเชิงหลักคิด แนวความคิด ทฤษฎีเกิดข้ึนตามโครงสราง
ความสัมพันธของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางสลับซับซอน  
 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- 
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modern society. The social changes in each period bring about social innovation, including 
ideas, concepts, theories of complex structural relationships. 
 
CSI  704 ผูนํารวมสมัยและแบบแผนการเปนผูนํา       3(3-0-6) 
   (Contemporary Leaders and Leadership Styles) 
 วิเคราะหชีวประวัติ บุคลิกภาพ บทบาทและคุณลักษณะ เสนทางการเขาสูตําแหนงและแบบแผนของ
ภาวะผูนําในสถานการณตาง ๆ ผลจากการนําและการตัดสินใจท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง โดย
เลือกศึกษากรณีของผูนําปจจุบันท้ังทางตะวันออกและตะวันตก ผูนําทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง ท้ัง
ในระดับทองถ่ิน 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 ภาวะผูนํากับการพัฒนาทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก    3(3-0-6) 
   (Leadership and Local, National, Regional and Global Development) 
 แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก การมีสวนรวมของประชาชน และ
บทบาทของผูนําในการพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความรวมมือของ
ผูนําในระดับภูมิภาคและโลก ลักษณะการรวมมือ องคการความรวมมือระดับโลก เชน องคการสหประชาชาติ 
องคการการคาโลก องคการแรงงานระหวางประเทศ และการแสดงบทบาทของผูนําคนสําคัญในระดับโลก 
 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. 
 
  3.  หมวดวิชาเลือก  
CSI  706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอรรัปช่ัน      3(3-0-6) 
   (Good Governance and Corruption Control)   
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการสราง
ระบบกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการกํากับดูแล ตรวจสอบการทําหนาท่ีขององคกรภาครัฐ สวน
ราชการ ผูนําทางการเมือง และพรรคการเมืองตางๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอสังคม
โดยรวมของประเทศ 
 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. 
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CSI  707 ทฤษฎีผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองรวมสมัย     3(3-0-6) 
   (Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)  
 ศาสตรและศิลปสําหรับผูปกครอง ผูนํา หรือผูบริหารทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เริ่มจากหลักการ   
ธรรมาภิบาล หลักความเปนธรรมของสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนในการปกครอง ตลอดจนหลักการธรรมาภิบาล
องคกร และความรับผิดชอบตอสังคม ตั้งแตยุคคลาสิคจนกระท่ังยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดท้ังผูนําจาก
ตะวันออกและตะวันตกท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปจจุบันในเชิงเปรียบเทียบ ท้ังระดับโลก 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)  
 ศาสตรและศิลปของผูนําทางการลงทุน นับตั้งแตยุคคลาสิค จนกระท่ังปจจุบัน ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
นวัตกรรมการลงทุนท่ีสําคัญในเชิงเปรียบเทียบระดับโลก ยุโรป อเมริกา อาเซียน และประเทศไทย โดยเนนศึกษา
หลักการธรรมาภิบาลองคกร และความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ 
 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  เศรษฐกิจแบบดิจิตอล              3(3-0-6) 
   (Digital Economy)  
 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกสูเศรษฐกิจดิจิตอลและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ทางเลือกในการบริหารจัดการและนัยยะตอสังคมไทย 
 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 ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแขงขัน      3(3-0-6) 
   (Good Governance and Competitiveness)   
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุม และหลักการกํากับดูแลในสวนตางๆ ขององคกร การเพ่ิมคุณคาขององคกรในระยะยาว และการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลใหเปนวัฒนธรรมขององคกร เชน กระบวนการคิด การตัดสินใจ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร   
การพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเปนนักบริหารในระดับมืออาชีพในสายงาน
ของตน 
 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 
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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 ธรรมาภิบาลองคกรและกิจการเพ่ือสังคม       3(3-0-6)
   (Corporate Governance and Social Enterprise)   
 การเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารองคกรทางธุรกิจเก่ียวกับธรรมาภิบาลองคกร เรียนรูพัฒนาการของ      
ธรรมาภิบาลองคกร ท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยศึกษาองคประกอบสําคัญของธรรมาภิบาลองคกรท้ังท่ีดีและ
ท่ีไมดี การสรางแนวคิดและแสวงหารูปแบบใหมของกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ   
คูกับสังคม สรุปใหเห็นถึงความสัมพันธและกับแนวคิดธรรมาภิบาลองคกร กับแนวคิดกิจการเพ่ือสังคม 
 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 ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ         3(3-0-6) 
   (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)   
 การเรียนรูทฤษฎีและเทคนิคของการพัฒนาความคิด ระบบความคิดเชิงกลยุทธโดยใชทฤษฎีเกมเปนกรอบ
ในการพัฒนา ศึกษากระบวนการและแนวคิดท่ีเปนรูปธรรม โดยศึกษาแบบบูรณาการระหวางทฤษฎีกับกรณีศึกษา 
รวมท้ังเปนการนําเอาองคความรูและกระบวนการคิดเชิงระบบ และกระบวนการคิดเชิงวิกฤติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และทักษะใหกับนักศึกษาใหพรอมท่ีจะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล สอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจบุันดังกลาวไปประยุกตใช  
 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 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Seminar on Social Innovation Management)  
 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทุกดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี โดยมุงเนนการสรางทักษะในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ การเลือกใชทฤษฎี การ
ประยุกตทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไปสูการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม อันไดแก การคิด การสราง การพัฒนา 
การประยุกตใช การเผยแพรนวัตกรรมสังคม การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการนวัตกรรมสังคม 
การเสนอแนวทางการจัดการนวัตกรรมสังคมท่ีสอดคลองกับยุคสมัย และการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการนวัตกรรมสังคม 
 Seminars on changes and trends in economic, social, political and technological 
environments, with an emphasis on skill development for identifying problems and causes, 
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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 สัมมนาทฤษฎีผูนํารวมสมัยและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 
   (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governance) 
 สัมมนาบทบาทของผูนํารวมสมัย การปรับตัวของผูนําเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุงเนนการสรางกลไกธรรมาภิบาลในการปกครองและบริหารประเทศ 
โดยการวิเคราะหปญหา สาเหตุ การเลือกใชทฤษฎี การประยุกตทฤษฎี การเปลี่ยนแปลง ตาง ๆ ไปสูการสราง
กรอบแนวคิด และการพัฒนาทฤษฎี รวมท้ังการประยุกตใชท่ีสอดคลองกับยุคสมัยและ การศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับทฤษฎีผูนํารวมสมัยและธรรมาภิบาล 
 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. 
 
 4. การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา  
CSI  790 การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0)
    (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาเม่ือผานการเรียนครบตามเกณฑของหลักสูตรฯ ท้ังหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกแลว จะมีสิทธิ์
เขาสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงนอกเหนือจากจะสอบประมวลความรูตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฯ แลว ยังจะตอง
ผานการสอบภาษาตางประเทศอยางนอยอีก 1 ภาษาดวย กอนจะมีสิทธิ์ทําดุษฎีนิพนธตอไป 
 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.  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
CSI  799  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)                36(0-108-54)    
   (Dissertation) 
 จัดทําแผนและข้ันตอนการทําดุษฎีนิพนธอยางเปนระบบ จัดทําเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล  
ประมวล  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล รวมท้ังเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ พรอมท่ีจะเขาสอบปองกันดุษฎีนิพนธ    ซ่ึง 
เปนระบบเปด  
 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. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
 กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธของนักศึกษา ซ่ึงจะตองสอดคลองกับ
ปรัชญาของหลักสูตร หรือเปนประเด็นท่ีเปนปญหาสังคม สังคมตองการองคความรูใหม  และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 3 ทาน เพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และกรรมการสอบดุษฎีนิพนธท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 ทาน ท้ังนี้กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธท้ัง 3 ทาน พิจารณาใหนักศึกษาข้ึนสอบได 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาเขาใจในกระบวนการทําวิจัยและสามารถนําเสนอผลงานการวิจัย (ดุษฎีนิพนธ) ท้ังดาน
เอกสารดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ บทความท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 3. ชวงเวลา 
   ภาคเรียนท่ี  1 - 2  ของปการศึกษาท่ี  2 
   ภาคเรียนท่ี  1  ของปการศึกษาท่ี  3 
 4. จํานวนหนวยกิต 48 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 ใหนักศึกษากําหนดหัวขอดุษฎีนิพนธมาตั้งแตตน ตามท่ีนักศึกษาสนใจและมีความรู และใหนักศึกษาขอ
คําแนะนําจากอาจารยประจําท่ีเชี่ยวชาญในวิชาตางๆ เพ่ิมเติม 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 1. นักศึกษาจะตองสอบผานกระบวนการสอบดุษฎีนิพนธ 2 รอบ คือ    
   รอบท่ี 1   การสอบหัวขอเคาโครงและบูรณาการแนวคิดทฤษฎี  เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
   รอบท่ี 2   การสอบปองกันดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 
 2. การสอบดุษฎีนิพนธทุกครั้งจะเปนเวทีสาธารณะ เปดโอกาสใหนักศึกษาและคณาจารยเขารวมฟงเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการ 
 3. ดุษฎีนิพนธของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมี Peer Review 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนตางๆ 
 2. ผูบริหารในองคการสาธารณะอ่ืนๆ ไดแก มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองคการท่ีไมมุงหวังกําไร  
 3. ขาราชการในระดับบริหาร ไดแก ผูบริหารท่ีอยูในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และทองถ่ิน รวมถึง 
ทหาร/ตํารวจ ระดับสัญญาบัตร 
 4. บุคลากรทางการศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 5. นักวิชาการอิสระท่ีสนใจในองคความรูดานผูนําและนวัตกรรมสังคม 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล
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