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ปรัชญา   
 จากบทเรียนการแกปญหาวิกฤติในทุกๆ ดานของหลายประเทศท่ัวโลก พบวากระบวนการ แกปญหาใดๆ
ลวนตองอาศัยผูนํา และ ตองใชมาตรการรวมกันท้ังทาง สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความรวมมือ
ระหวางประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูนําในทุกระดับใหมีจิต
วิญญาณ มีความเคารพคุณคาแหงความเปนมนุษยและตระหนักถึงปญหาท่ีสําคัญของมนุษยชาติ เชน ปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของระบบทุนนิยม ฯลฯ มีภูมิปญญา มีวิสัยทัศน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในทุกดานอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหผูนํา
ในปจจุบัน และในอนาคต สามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืนได  
 หลักสูตรนี้จึงมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนามหาบัณฑิตใหเปนผูนําท่ีมีความรอบรูในศาสตรและสหวิทยาการ
ท่ีรอบดาน เทาทันโลก มีการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน มีจินตนาการ
สรางสรรค มีการวางแผนและการบริหาร ท่ียืนอยูบนพ้ืนฐานของการเขาใจความเปนจริงทางสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมือง 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรนี้สรางข้ึนมาเพ่ือชวยพัฒนาวิสัยทัศน คุณธรรม และภาวะผูนํา ใหสอดคลองกับบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก โดยมุงเนนใหผูเรียนมีภาวะผูนําท้ังดานความคิดและการปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือใหมหาบัณฑิตมีองคความรู และความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนํา วิสัยทัศน ภารกิจ การวางแผน  
การบริหารจัดการ คุณธรรม และจริยธรรมของผูนําในบริบทของผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 3 

 2. เพ่ือใหมหาบัณฑิต มีความสามารถและทักษะท่ีสําคัญ และจําเปนสําหรับการเปนผูนําทางสังคมธุรกิจ 
และการเมือง ท่ีมีความสุข และสามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืนได โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทุกรูปแบบทามกลางการปฏิบัติการจริง รวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหมหาบัณฑิตสามารถเสริมสรางเครือขายการเรียนรู และเครือขายผูนําทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมืองท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใชกระบวนการเรียนรูควบคูไปกับการทํา
กิจกรรมรวมกันกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร - วันอาทิตย  เวลา  09.00 - 19.00  น. 
         
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสตูรฯ 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต 
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบใน  แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรงัสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) 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. สญัลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ 

Thai-Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 6 

วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

        2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต  
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต  
    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หนวยกิต  
    4) วิทยานิพนธ                 12 หนวยกิต 
                                    รวม        36  หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก                 15 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
             รวม         36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวิชาดังตอไปนี้      15  หนวยกิต 
                                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CSI  601   การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศนผูนํา      3(3-0-6) 
   (Systematic Thinking and Vision of Leaders) 
CSI  602   ทฤษฎีภาวะผูนํา          3(3-0-6) 
   (Leadership Theories) 
CSI  603  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                 3(3-0-6) 
    (Research Methodology for Social Sciences) 
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CSI  604  สัมมนาภาวะผูนํา                                          3(3-0-6) 
   (Seminar in Leadership) 
CSI  605   คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผูนํา                   3(3-0-6) 
   (Morality Ethics and Good Governance for Leaders) 
  
 3.  หมวดวิชาเลือก จัดเปน 3 กลุมวิชา ไดแก 
   กลุมท่ี 1  กลุมวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
   กลุมท่ี 2  กลุมวิชาผูนําทางธุรกิจ 
   กลุมท่ี 3  กลุมวิชาผูนําทางการเมือง 
   
 แผน ก. แบบ ก 2    เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หนวยกิต จากแตละกลุมวิชา (1-3) หรือเลือกจาก

หลายกลุมวิชาได  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แผน ข.          เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หนวยกิต จากแตละกลุมวิชา (1-3) หรือเลือก 

จากหลายกลุมวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 กลุมท่ี 1  กลุมวิชาผูนําทางสังคม 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CSI  611  ผูนํากับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน                          3(3-0-6) 
   (Leaders and Social Development in the Era of Globalization) 
CSI  612  ผูนําและองคกรเครือขายทางสังคม      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  การใชสื่อสาธารณะเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Public Communication for Society) 
CSI  616    การจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม                  3(3-0-6) 
     (Social Innovation Management) 
CSI  617  การเจรจาตอรองและการบริหารความขัดแยง   3(3-0-6) 
   (Negotiation and Conflict Management) 
CSI  618  ผูนํากับนโยบายสาธารณะ            3(3-0-6) 
   (Leaders and Public Policy) 
CSI  619   สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย        3(3-0-6) 
   (Human Rights and Human Security) 
CSI  620  ผูนํากับการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร   3(3-0-6) 
   (Leader and Management of Environment and Resources) 
CSI 621  สัมมนาวิกฤติสังคมโลก          3(3-0-6) 
   (Seminar in World Social Crisis)   
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 กลุมท่ี 2 กลุมวิชาผูนําทางธุรกิจ 
                                       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CSI  631  เศรษฐศาสตรสําหรับผูนํา และนวัตกรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Economics for Leaders and Business Innovation)   
CSI  632  ระบบสารสนเทศสําหรับผูนํา                    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  องคความรู และสังคมแหงการเรียนรู                  3(3-0-6) 
   (Knowledge and Learning Society) 
CSI  636  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม    3(3-0-6) 
   (Ethics and Social Responsibility) 
CSI  637  นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส      3(3-0-6) 
   (Logistics Innovation) 
CSI  638  พลวัตทางการคาระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
   (Dynamics of International Trade) 
CSI  639  เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูนํา        3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy for Leaders) 
CSI  640  ธุรกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6) 
   (Social Enterprise and Community Business) 
 
 กลุมท่ี 3 กลุมวิชาผูนําทางการเมือง 
                                       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CSI  651  วิสัยทัศนใหมการเมืองไทย       3(3-0-6) 
   (New Visions of Thai Politics) 
CSI  652  ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตย       3(3-0-6) 
   (Democratic Political Theory) 
CSI  653  การเมืองและการปกครอง        3(3-0-6) 
   (Politics and Government) 
CSI  654  ผูนํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน     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) 
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CSI  658  การเมืองกับกลุมผลประโยชน       3(3-0-6) 
   (Politics and Interest Groups) 
CSI  659  ผูนําทางการเมืองรวมสมัย        3(3-0-6) 
   (Contemporary Political Leaders) 
CSI 660    ผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       3(3-0-6) 
     (Leaders in Southeast Asia)      
CSI  661  สัมมนาการเมืองไทย                      3(3-0-6) 
   (Seminar in Thai Politics) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
  แผน ข 
CSI  697  การศึกษาคนควาอิสระ        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 
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก. (2) 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข. 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CSI 601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศนผูนํา                 3(3-0-6) 
            (Systematic Thinking and Vision  
            of Leaders) 
CSI 602 ทฤษฎีภาวะผูนํา                                       3(3-0-6)                                         
            (Leadership Theories) 
CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                     3(3-0-6) 
            (Research Methodology for  
            Social Sciences) 
CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล               3(3-0-6) 
            สําหรับผูนํา  
           (Morality Ethics and Good Governance  
           For Leaders) 

รวม       12     หนวยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CSI 604 สัมมนาภาวะผูนํา                                  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     หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CSI 601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศนผูนํา               3(3-0-6) 
            (Systematic Thinking and Vision  
            of Leaders) 
CSI 602 ทฤษฎีภาวะผูนํา                                     3(3-0-6) 
            (Leadership Theories) 
CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                  3(3-0-6) 
            (Research Methodology for  
            Social Sciences) 
CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล             3(3-0-6) 
            สําหรับผูนํา  
            (Morality Ethics and Good Governance  
            For Leaders) 

รวม       12     หนวยกิต     
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CSI 604 สัมมนาภาวะผูนํา                                 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     หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก. (2) 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข. 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CSI 699  วิทยานิพนธ                                          6(0-18-9) 
             (Thesis)            
                                                   รวม       6     หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CSI 699  วิทยานิพนธ                                          6(0-18-9) 
             (Thesis)                            
 
 

รวม       6     หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 CSI____Elective                                             3(3-0-6) 
 CSI____Elective                                             3(3-0-6) 

รวม       6     หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CSI  697 การศึกษาคนควาอิสระ                         6(0-18-9) 
            (Independent Study) 
CSI 698  การสอบประมวลความรู                           0(0-0-0) 
            (Comprehensive Examinations) 

รวม       6     หนวยกิต 



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 11 

คําอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                              (ไมนับหนวยกิตรวม) 

ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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. เรียนรายวิชาดังตอไปนี้     15  หนวยกิต 
 CSI  601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศนผูนํา           3(3-0-6)  
   (SYSTEMATIC THINKING AND VISION OF LEADERS) 
 กระบวนการคิด ระบบคิด ทฤษฎีการวิเคราะหอนาคต ภาวะผูนําในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทุกบริบท ภาวะผูนําแบบเดิมท่ีแตกตางจากภาวะผูนํายุคใหม ท้ังดานการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผนงาน การ
ปฏิบัติงานตามแผน การแกไขปญหาอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน ความสามารถสรางแรงจูงใจและการนําบุคลากรใน
องคกรใหสามารถบรรลุภารกิจและวิสัยทัศนตามท่ีไดกําหนดไว 
 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  ทฤษฎีภาวะผูนํา                                      3(3-0-6)  
   (LEADERSHIP THEORIES) 
 ทฤษฎีตางๆ ท่ีอธิบายถึงประเภทของผูนําและรูปแบบการนําท่ีมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษา ศาสตร
และศิลปวาดวยการพัฒนาภาวะผูนํา ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เปรียบเทียบจุดแข็ง
และจุดออนเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบการนําในสถานการณตางๆ ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
แสดงออกทางอารมณ การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ การเจรจาตอรองและแกไขความขัดแยง และแนวทาง
การจัดการยุคใหมในระดับสากล โดยวิเคราะหเชื่อมโยงภาวะผูนําท่ีประสบผลสําเร็จ และปจจัยท่ีทําใหสมาชิกใน
องคกรหรือในสังคมยอมรับการนําของผูนํา   
 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 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 
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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 สาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร  ปรัชญา  หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวทาง 
รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดแก การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การสํารวจและ
ทบทวนวรรณกรรม  การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง การใชสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห  
และพยากรณขอมูลท่ีไดจากการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 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 สัมมนาภาวะผูนํา              3(3-0-6)  
   (SEMINAR IN LEADERSHIP) 
 สัมมนาบทบาทหนาท่ีของความเปนผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วิเคราะหประสบการณเชิง
ประจักษของนักศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของความเปนผูนําในองคกรระดับตางๆ ต้ังแตระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นักศึกษามีโอกาสเขารวมการสัมมนาตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ีสามารถนําไปสู
ประเด็นสําคัญของการทําวิทยานิพนธ หรือ การศึกษาคนควาอิสระ 
 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 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผูนํา      3(3-0-6)  
   (MORALITY ETHICS AND GOOD GOVERNANCE FOR LEADERS) 
 รายละเอียดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานและระดับสูงสําหรับผูนําทาง สังคม ธุรกิจและ
การเมือง วิเคราะหเปรียบเทียบความเพียบพรอมทางคุณธรรม จริยธรรมของผูนําในภูมิภาคตางๆของโลก 
วิเคราะหคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลท่ีใชในการบริหารยุคใหม วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักทศพิธราชธรรมและหลักศาสนาของแตละศาสนา วิเคราะหคุณธรรม และจริยธรรมท่ีขาดหายของผูนําทุก
ระดับและท่ีเปนปจจัยแหงความสําเร็จของผูนําทุกระดับ สรางเสริมการมีสวนรวมและเติมเต็มคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีขาดหายของผูนําทุกระดับ ศึกษางานวิจัยและผลการศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูนํา
ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
 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 
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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   
  จัดเปน 3 กลุมวิชา ไดแก 
   กลุมท่ี 1  กลุมวิชาผูนําทางสังคม 
   กลุมท่ี 2  กลุมวิชาผูนําทางธุรกิจ 
   กลุมท่ี 3  กลุมวิชาผูนําทางการเมือง 
 แผน ก. แบบ ก 2  เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หนวยกิต จากแตละกลุมวิชา (1-3) หรือเลือกจาก

หลายกลุมวิชาได  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แผน ข.     เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หนวยกิต จากแตละกลุมวิชา (1-3) หรือเลือกจาก

หลายกลุมวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   
 กลุมท่ี 1  กลุมวิชาผูนําทางสังคม 
CSI  611 ผูนํากับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน      3(3-0-6)  
   (LEADERS AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION) 
 บทบาทของผูนําในการพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนาสังคมของผูนํา บทบาทผูนําสมัยตางๆ โดยเฉพาะ
ในยุคโลกาภิวัฒน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีสงผลตอการพัฒนาสังคมไทย การประยุกตแนวคิดทฤษฎี 
นโยบาย และแผนการพัฒนาสังคมของผูนําระดับตางๆของไทย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
และภูมิภาคในกระแสทุนนิยมโลก อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีผลกระทบตอพลวัตทางสังคม กรณีศึกษาและ
บทเรียนจากผูนําในภาคสวนตางๆของสังคม   
 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 ผูนําและองคกรเครือขายทางสังคม     3(3-0-6)  
   (LEADERS AND SOCIAL NETWORKING) 
 ความเปนมา แนวความคิด บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมท้ังในบริบทของสากลและ
สังคมไทย ศึกษารูปแบบและกิจกรรมของความสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชนและประชา
สงัคมในดานตางๆ ท้ังดานท่ีมีความขัดแยงและมีความเปนพันธมิตรกัน ศึกษากลไก และแนวทางการบริหารความ
ขัดแยง การเจรจาตอรอง  และการสรางเครือขายเพ่ือประสานงานและสงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและกัน ใช
กรณีศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจเนื้อหาท่ีละเอียดออนอยางลึกซ้ึง 
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 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 
การเพ่ิมทุนทางสังคม การลงทุนทางสังคม การวัดการเติบโตของทุนทางสังคม ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม ศึกษา
ความหมายของทุนมนุษย แนวคิดเรื่องทุนมนุษย กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเพ่ิมมูลคาและคุณคาใน
ทุนมนุษย รายงานการวิจัยเก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนมนุษย การใชแนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนมนุษย
ในการวางแผนพัฒนาทุนสังคมและพัฒนาทุนมนุษย ตลอดจนการใชสารสนเทศในการพัฒนาทุนทางสังคมและทุน
มนุษย 
 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) 
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงการพัฒนารูปแบบตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสังคมและชุมชน ประเภท
ของโครงการพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอสังคม แนวคิดทฤษฎีการประเมินผลกระทบทางสังคม กระบวนการและ
ข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีตัวอยาง
ของการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 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 การใชส่ือสาธารณะเพ่ือสังคม                                        3(3-0-6)  
   (PUBLIC COMMUNICATION FOR SOCIETY) 
 ความหมายของสื่อสาธารณะ ประเภทและศักยภาพของสื่อสาธารณะท่ีมีผลตอการรับรูของคนในสังคม 
เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการใชสื่อสาธารณะเพ่ือสังคม การใช
สื่อสาธารณะเพ่ือเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูขอมูล และการสรางความสัมพันธผานโลกอินเทอรเน็ต ตัวอยาง
ความสําเร็จของการใชสื่อสาธารณะในการนําและเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของผูบริโภค ทัศนคติทาง
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การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม กับการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อ
สาธารณะเพ่ือสังคม 
 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 การจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม                      3(3-0-6)  
   (SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT) 
 การเปลี่ยนแปลง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทุกดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และ เทคโนโลยี ท่ีมีผลตอความเปนผูนํา โดยมุงเนนท่ีจะสรางทักษะในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และ ทางเลือก
การจัดการนวัตกรรม และประยุกตใชทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตางๆไปสูการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 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 การเจรจาตอรองและการบริหารความขัดแยง   3(3-0-6) 
   (NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT) 
 ความหมาย ทฤษฎี ความสําคัญ และกลยุทธของการเปนนักเจรจาตอรองและนักบริหารความขัดแยงท่ีดี 
โดยเฉพาะการขัดแยงทางการเมือง สังคม และทางสาธารณะ การกอตัวและวิวัฒนาการของความขัดแยง วิเคราะห
ประเมินจุดออนจุดแข็งของสถานการณในการเจรจาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การสรางอิทธิพลตอเพ่ือผู
รวมเจรจาตอรอง การสื่อสารทางการเมือง การจัดการแกไขและศึกษาวิธีจัดการกับความขัดแยง การไกลเกลี่ย 
สันติวิธี   ตลอดจนวิเคราะหเชิงนิติศาตรและรัฐศาสตรในการกําหนดแนวทางแกไขปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ  
 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     ผูนํากับนโยบายสาธารณะ                         3(3-0-6) 
        (LEADERS AND PUBLIC  POLICY) 
 แนวคิด ประเภท องคประกอบของนโยบายและการวางแผน ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผน และ
โครงการ แนวคิด ขอบเขตและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะทางสังคม กระบวนการนโยบาย การกําหนดและ
วิเคราะหนโยบาย ตั้งแตการเกิดปญหา การยกระดับปญหาข้ึนเปนปญหาเชิงนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฎิบัต ิการแปลงนโยบายไปสูแผนและโครงการ การศึกษาผลกระทบและการประเมินผลนโยบาย 
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 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 สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย      3(3-0-6)  
   (HUMAN RIGHTS AND HUMAN SECURITY) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆทางดานสิทธิมนุษยชน พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในทางสากลและในประเทศ
ไทย วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกกับผลตอพัฒนาการสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน กฎเกณฑ และหลักการ
ทางดานสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับสากล ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย กฎหมายสําคัญๆท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย องคการของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและผลการดําเนินงาน สิทธิมนุษยชนศึกษาในประเทศไทย รวมท้ังบทบาทหญิง-
ชายกับการพัฒนา 
 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 ผูนํากับการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากร       3(3-0-6)  
   (LEADER AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT AND RESOURCES) 
 แนวความคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลกในบริบทของทุนนิยมท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธของผูนํา เชน ภาวะโลกรอน การโยกยายฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอการใชพลังงานและ
ทรัพยากร ผลกระทบของทุนนิยมท่ีมีตอชุมชน ฯลฯ กระบวนการรณรงคและเคลื่อนไหวเพ่ือสิ่งแวดลอมในภาค
สวนตางๆของโลก กระบวนการวางกลยุทธทางดานสิ่งแวดลอมขององคกรท่ีแสวงหากําไรและองคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร นโยบาย การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในระดับองคกรและระดับประเทศ การ
บริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความยั่งยืน 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 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 
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CSI   621 สัมมนาวิกฤติสังคมโลก          3(3-0-6) 
   (SEMINAR IN WORLD SOCIAL CRISIS)   
 ศึกษาถึงวิกฤติสังคมโลก เชน ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงระหวางประเทศและกลุมคนในสังคม ความยากจน
อัตคัดขาดแคลนของคนสวนใหญ ปญหาสังคมผูสูงอายุ สงครามและความรุนแรง การผูกขาดของระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมท่ีมีผลตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศและ
โลก  
 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. 
 
 กลุมท่ี 2  กลุมวิชาผูนําทางธุรกิจ 
CSI  631 เศรษฐศาสตรสําหรับผูนําและนวัตกรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (ECONOMICS FOR LEADERSHIP AND BUSINESS INNOVATION) 
 ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรสําหรับผูนํา และดุลยภาพท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฏีการบริโภค การลงทุน 
การออมและการใชจายภาครัฐบาล วิเคราะหถึงกระบวนการปรับตัวของตลาดเงิน ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน 
และดุลยการชําระเงินระหวางประเทศ ท่ีมีตอรายไดประชาชาติ และดุลยภาพท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะหถึง
ความผันผวน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปาหมายและนโยบาย สภาพการคาระหวางประเทศ  นโยบาย
การคาระหวางประเทศ องคการทางเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ  ศึกษาสาเหตุและขอดี ขอเสียของการรวมกลุม
ระหวางประเทศ การรวมกลุมระหวางประเทศและผลกระทบตอปริมาณการคาระหวางประเทศ 
 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 ระบบสารสนเทศสําหรับผูนํา             3(3-0-6) 
   (INFORMATION SYSTEMS FOR LEADERS) 
 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีนํามาใชในการตัดสินใจวางแผนการ
พัฒนาทางดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธดานสารสนเทศ การ
บริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big data) ขาวกรองทางธุรกิจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสรางเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 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. 
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CSI  633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน   3(3-0-6)  
   (THAI SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION) 
 ปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยและนานาชาติ อาทิ ปญหาความยากจน ปญหา
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ปญหาคอรัปชั่น ปญหาเก่ียวกับศาสนาและชนชาติ โดยใชแนวคิดทฤษฎีตางๆในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ดาน ศึกษาความเชื่อมโยง หรือ การมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน รวมถึงการชี้จุดเดน
และจุดดอยของแตละแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหปญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของท้ังประเทศ
ไทยและนานาชาติ  
 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 สภาพแวดลอมของธุรกิจ รูปแบบตางๆ การวางแผนและการ
วิเคราะหตลาด การวิจัยตลาด การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ ตนทุนและการกําหนดราคา การจัดจําหนาย 
การสงเสริมการสงออก การเจรจาในธุรกิจการคาระหวางประเทศ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห ขอขัดแยง และปญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางการเจรจา 
 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 องคความรู และสังคมแหงการเรียนรู                      3(3-0-6)  
   (KNOWLEDGE AND LEARNING SOCIETY) 
 วิธีการสรางความรูทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร การสรุปบทเรียน การวิเคราะหและ การสังเคราะห
บทเรียน  และการวิจัยเพ่ือการสรางองคความรูทางสังคมศาสตร การทําวิจัยอยางเรงรัด (Quick Research) แบบ
งายๆ เชน ทํา Poll ในประเด็นท่ีนาสนใจตางๆ การจัดการองคความรูท่ีไดมาใหเปนระบบ การจัดระบบขององค
ความรู การบริหารความรูเพ่ือการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การกระตุนใหคนในองคกรสนใจการเรียนรู การสราง
บรรยากาศการเรียนรูในองคกร การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู การสรางเครือขายระหวางองคกรแหงการเรียนรู
และการสรางสังคมแหงการเรียนรู ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางองคความรู การบริหารความรูและการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 
 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 
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organization, networking of a learning organization and learning society, studying research 
related with knowledge building, management, and learning society. 
 
CSI  636 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม            3(3-0-6) 
   (ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY) 
 ธรรมชาติและความตองการของมนุษย แนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองจริยธรรมของการอยูรวมกันใน
สังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ซ่ึงเก่ียวของกับ
ปญหาการกีดกันการคาระหวางประเทศ คุณธรรมสําหรับผูบริหาร นักธุรกิจหรือผูประกอบการ เพ่ือใหตระหนัก 
สํานึกถึงความรับผิดชอบ ท่ีมีตอบุคคลในองคการ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจขององคการท่ีมีตอสภาพความ
ม่ันคงของเศรษฐกิจของชาติ สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวม 
 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) 
 ระบบโลจิสติกสและการขนสงเบื้องตน วิธีการขนสงในรูปแบบตางๆ และการพัฒนาระบบขนสง การ
บริหารและองคการ ท่ีรับผิดชอบในการขนสง ความสําคัญของการขนสง ตนทุนการขนสงและโครงสรางของอัตรา
คาขนสง การแข็งขันและการรวมตัวกันการใหความชวยเหลือและการควบคุมการขนสงของรัฐบาล การประเมิน
โครงการขนสงทางเลือกนโยบายการขนสงแหงชาติ หลักและการปฏิบัติของการขนสงทางทะเล การขนสงทาง
อากาศ และการขนสงทางบก การจัดทําเอกสาร ขอตกลงสัญญาตารางการเดินเรือ บัญชี ศุลกากร ระบบการขน
ถาย และการจัดระวางสินคา 
 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. Documentation. Terms of 
the contract schedule the maritime customs account transfers. Product shipping and delivery. 
 
CSI  638 พลวัตทางการคาระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
   (DYNAMICS OF INTERNATIONAL TRADE) 
 การคาการตลาดระหวางประเทศ ในแงของสภาวะการณเศรษฐกิจ ความตองการ การติดตอและการ
เสาะหาตลาดตางประเทศ นําเขาและการสงออก กระแสเงินตราตางประเทศ รวมท้ังสถานการณ นโยบายและ
ขอจํากัดของสินคาและการเงินระหวางประเทศมาตรฐานเก่ียวกับการซ้ือ-ขายระหวางประเทศ และสัญญาซ้ือ-ขาย 
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บางชนิด ท่ีใชกันแพรหลายในประเทศไทย การติดตอกับธนาคารเก่ียวกับเอกสารการเงิน และรวมท้ังวิธีการ
เก่ียวกับการสงสินคาออกนอกประเทศ และการนําสินคาเขามาในประเทศ 
 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 เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูนํา              3(3-0-6) 
    (SUFFICIENCY ECONOMY FOR LEADERS) 
 แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในหลากหลายมิติ โดยทําความเขาใจถึงความสําคัญ และ
ประโยชนในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของสังคมประเทศท่ีกําลังพัฒนา ศึกษาถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนสูระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีเปาหมายมุงเนนความสุขของประชาชนและและความยั่งยืนของระบบ
เศรษฐกิจเปนสําคัญ ตลอดจนทําความเขาใจถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางในการนําไปประยุกตใช โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาท่ีนาสนใจ โดยเนนเนื้อหาในสวนท่ีเนนการนําแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาธุรกิจและการจัดการการเงิน
ชุมชน 
 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 ธุรกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน       3(3-0-6) 
    (SOCIAL ENTERPRISE AND COMMUNITY BUSINESS) 
 ขอบเขตความหมายและความสําคัญของธุรกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชมุชน  ทองถ่ิน ความหมาย แนวคิด ลกัษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจ
ชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปญหาและขอเสนอแนะ 
 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. 
 
 กลุมท่ี 3  กลุมวิชาผูนําทางการเมือง 
CSI  651 วิสัยทัศนใหมการเมืองไทย              3(3-0-6) 
   (NEW VISION OF THAI POLITICS) 
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 วิสัยทัศนและแนวคิดเก่ียวกับรัฐและการปกครอง  หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการ
ปกครองสวนทองถ่ิน การปกครองสวนทองถ่ินของตางประเทศท่ีสําคัญ และการปกครองสวนทองถ่ินในอนาคต 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ิน เมืองและชนบท ชุมชนทองถ่ินในอุดมคติ แนวคิด นโยบายและแผนการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  การศึกษาและวิเคราะหระบบภูมินิเวศทองถ่ิน กลยุทธ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนา
พ้ืนท่ีทองถ่ิน  เทคนิคภูมิสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ิน การกําหนดเขตการจัดการ การวางผังเมืองและ
ทองถ่ิน ชุมชนนาอยู  การจัดการภูมิทัศนและพ้ืนท่ีสาธารณะ การพัฒนาทองถ่ินในลกัษณะบูรณาการ 
 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) 
 รูปแบบวิวัฒนาการการเมืองการปกครองมาสูการเมืองประชาธิปไตย ความหลากหลายของระบอบการ
ปกครอง  การขยายตัวของระบอบเสรีประชาธิปไตย การปกครองและการบริหารในระบอบประชาธิปไตย การ
วิเคราะหทฤษฎีและระบอบเสรีประชาธิปไตยโลกและประเทศไทย ภายใตกลไกรัฐสภา และความเปนไปไดของการ
สรางระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม รวมท้ังแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาทางการเมืองประชาธิปไตยของ
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) 
 ความหมาย ความสําคัญ อุดมการณ และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย ลักษณะ
รูปแบบโครงสรางองคกรและอํานาจของสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการตอสูทางอํานาจในแตละยุคสมัย 
ไปสูรูปแบบการเมืองการปกครองไทยปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต วิเคราะหปญหาทางการเมืองและ
สังคมไทยท่ีไดเกิดข้ึนตามสภาพการณของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเสนอแนวทางแกไขปญหา
ตางๆเหลานี้ กําหนดเปนกระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยใหทันสมัยไดตอไป 
 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 
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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 ผูนํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน      3(3-0-6) 
   (LEADERS AND PUBLIC  PRIVATE MANAGEMENT) 
 ความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการแสวงหา
ประสิทธิภาพท่ีมุงสูความเปนเลิศ ศึกษาแนวทางหรือวิธีการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใชในการทํางาน เชน 
การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การควบคุม การจัดการการเงิน การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การประเมินผล มาตรฐานคุณภาพ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม มุงเนนการใหบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 
 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 และการกอกําเนิดกฎหมายทางการเมืองการปกครองตางๆ ของไทยโดยเฉพาะกฎหมาย
มหาชน พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงมีความสัมพันธกับการบริหารราชการของไทยโดย
ภาพรวม การดําเนินงานการปกครองตามกฎหมาย ขององคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน 
และองคกรอิสระตางๆ วิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ ตามกฎหมาย การตรวจสอบกระบวนการ กลไกและปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงหาแนวทางและขอเสนอแนะ ท่ีมุงแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายตางๆ ใหเปน
ในทางท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดใหแกสาธารณะและสังคมไทย 
 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 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
อํานาจและหนาท่ีขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วิเคราะหรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย โดยบูรณาการ
แนวคิด ปรัชญา กฎหมาย รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข วัฒนธรรม
ไทย และอํานาจทางการเมือง สังคม และธุรกิจ   
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 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 ปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหลักปฏิบัติพ้ืนฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยแมแบบและระบอบประชาธิปไตยเกิดใหม ศึกษาระบบการทํางานในระบอบประชาธิปไตย 
ขอคิดเห็นและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาระบอบการปกครองของประเทศแมแบบและประชาธิปไตยเกิดใหม 
การวางแผนพัฒนาประชาธิปไตยและการปรับปรุงระบบการทํางานของระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาไทย  
 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 การเมืองกับกลุมผลประโยชน                               3(3-0-6)    
    (Politics and Interest Groups) 
 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมืองและกลุมวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบพรรค
การเมืองท่ีมีผลตอพรรคการเมืองกลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองและ
กลุมผลประโยชนกับรฐับาลและประชาชน 
 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. 
 
CSI  659 ผูนําทางการเมืองรวมสมัย                                 3(3-0-6)    
    (Contemporary Political Leaders) 
 ศาสตรและศิลปสําหรับผูปกครองหรือผูบริหาร เริ่มจากหลักการธรรมาภิบาลในการปกครอง (Good 
governance) ตั้งแตยุคคลาสสิคจนกระท่ังยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดท้ังผูนําจากตะวันออกและตะวันตกท่ีมี
บทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยปจจุบัน ในเชิงเปรียบเทียบท้ังระดับโลก ยุโรป อเมริกา 
อาเซียนและประเทศไทย 
 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. 
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CSI 660 ผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต         3(3-0-6) 
   (Leaders in Southeast Asia) 
 ความ หมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของอาเซียน วิเคราะหปจจัยของการเปนผูนําดานสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง ของแตละประเทศ กรณีศึกษาผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาเซียนท่ีสําคัญ 
 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 ประเด็นปญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองไทย ในสถานการณตางๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันเปนกรณีศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาเขาใจทฤษฎี และประวัติศาสตรการเมืองเชิงเปรียบเทียบกับ
สากล  การสรางองคความรูในการวิเคราะหทางดานการเมือง การปกครองไทยท่ีเขมขนมากข้ึน รวมถึงการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง  การปฏิวัติรัฐประหาร  ความสัมพันธและความขัดแยงระหวางนักการเมือง กับองคกรภาค
ตางๆ  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเมือง 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) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
 CSI   697  การศึกษาคนควาอิสระ                          6(0-18-9)  
   (Independent Study) 
 หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือการศึกษากรณีศึกษาไดโดยตนเอง โดยตองเสนอเอกสารประกอบการ 
ศึกษา และนําเสนอดวยปากเปลาใหอาจารยไดประเมินผลดวย 
 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) 
         วิชาบังคับกอน : ศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือกครบถวน 
 การสอบประมวลความรูทางผูนํา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เกณฑการสอบผานคือ ผลการสอบตอง
อยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจ (S)  
 Comprehensive examination in Leadership in Society, Business and Politics, S/U graded, 
S grade is required for completion. 
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CSI  699 วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมืองเปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดยตองมีรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ 

1. คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ: ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานในประเด็นหรือปญหาทางการสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง หรือประเด็นท่ีเก่ียวของ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
  วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นปญหาทางการสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง หรือประเด็นท่ีเก่ียวของตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชและเกิดประโยชน
ตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา และ 
   1)  มีองคความรูเก่ียวกับผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
   2)  สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชกระบวนการวิจัย

แกปญหาเก่ียวกับผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
   3)  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะผูนํา ทางสังคม ธุรกิจและ

การเมือง 
   4)  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะได 
 3. ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ              : ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2   
   การศึกษาคนควาอิสระ  : ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2   
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
   สําหรับแผน ข การศึกษาคนควาอิสระ       6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
   5.1  ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัย  

   5.2  นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัยตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
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   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษา
คนควาอิสระ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา   

 6. กระบวนการประเมินผล 
  แผน ก แบบ ก2  ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
   (2) การเสนอวิทยานิพนธ 
   (3) การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี มีรายงานการประชุม 
(Proceeding)    

  แผน ข  ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
   (2) การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
   (3) การสอบประมวลผลความรู 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักการเมืองระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 
 2. นักธุรกิจ ท้ังในสวนท่ีเปนผูประกอบการ-พนักงานในบริษัท 
 3. ครู อาจารย นักวิชาการ 
 4. นักพัฒนาองคการเอกชน (NGO) 
 5. ท่ีปรึกษาอิสระ 
 6. ขาราชการ พนักงานในหนวยงาน ท่ีใชทักษะความรอบรูทางสังคม 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
      โทร 0-2997-2222 ตอ 1218 
      e-mail: rsu.maleadership@gmail.com 
 


