
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 

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

(Internet Based Distance Education) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย           : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
       (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 
 ภาษาอังกฤษ       : Master of Arts  Program in Leadership in Society,  
       Business and Politics (Internet-Based Distance Education) 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :   ศศ.ม. (ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :   M.A. (Leadership in Society, Business and Politics) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 จากบทเรียนการแกปญหาวิกฤติในทุกๆ ดาน ของหลายประเทศท่ัวโลก พบวากระบวนการ แกปญหาใดๆ
ลวนตองอาศัยผูนํา และ ตองใชมาตรการรวมกันท้ังทาง สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความรวมมือ
ระหวางประเทศ   ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูนําในทุกระดับใหมีจิต
วิญญาณ มีความเคารพคุณคาแหงความเปนมนุษยและตระหนักถึงปญหาท่ีสําคัญของมนุษยชาติ เชน ปญหาความ
เหลื่อมล่ําทางสังคม 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. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตมีองคความรู และความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนํา วิสัยทัศน ภารกิจ การวางแผน 
การบริหารจัดการ คุณธรรม และจริยธรรมของผูนําในบริบทของผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช 
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กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต มีความสามารถและทักษะท่ีสําคัญ และจําเปนสําหรับการเปน ผูนําทางสังคม
ธุรกิจ และการเมือง ท่ีมีความสุขและสามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืนได โดยใชกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกรูปแบบทามกลางการปฏิบัติการจริงรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสามารถเสริมสรางเครือขายการเรียนรู และเครือขายผูนําทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมืองท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใชกระบวนการเรียนรูควบคูไปกับการทํา
กิจกรรมรวมกันกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
        
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต                 

6. มีผูรับรองซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ใชระบบ LMS: Learning Management System คือระบบท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต (e-learning) 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 1. ผูเรียนมีชั่วโมงสนทนากับผูสอนสัปดาหละ 5 ครั้ง ชวงเวลา 20.00 – 22.00 น. 
 2. ผูเรียนศึกษาผานวีดีทัศนในระบบออนไลนไดตลอดเวลา 
 3. ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองในระบบ Cyber 
 4. ผูเรียนเขานําเสนอหัวขอวิจัยและผลการวิจัยรวมถึงการสอบปลายภาคท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต  
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556 
ดังนี้ 
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล 
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

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

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารย ท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 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. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความใน
ขอ 24.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
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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 

     
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 
  1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
   ข. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง. นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 

และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
   ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพ ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
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ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

   ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเปนการ
นําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  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 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก                 15 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
      
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
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          15  หนวยกิต 
  แผน ก.แบบ ก 2 และแผน ข. เรียนรายวิชาดังตอไปนี้       
                                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CSI 601  การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศนผูนํา           3(3-0-6)  
   (Systematic Thinking and Vision of Leaders) 
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CSI 602  ทฤษฎีภาวะผูนํา                                     3(3-0-6)                                                  
    (Leadership Theories) 
CSI 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                 3(3-0-6)
    (Research Methodology for Social Sciences) 
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  
  แผน ก แบบ ก2  เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หนวยกิต 
  แผน ข    เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หนวยกิต 
CSI  615  การใชสื่อสาธารณะเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Public Communication for Society) 
CSI  618  ผูนํากับนโยบายสาธารณะ                         3(3-0-6) 
   (Leaders and Public Policy) 
CSI  619   สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษย    3(3-0-6) 
   (Human Rights and Human Security) 
CSI  632    ระบบสารสนเทศสําหรับผูนํา                   3(3-0-6) 
                  (Information Systems for Leaders) 
CSI  633  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตัน   3(3-0-6) 
    (Thai Socio-Economic Development and Globalization) 
CSI  634     การบริหารเชิงกลยุทธ                           3(3-0-6) 
   (Strategic Management) 
CSI  654  ผูนํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน                           3(3-0-6) 
   (Leaders and Public Private Management) 
CSI  659  ผูนําทางการเมืองรวมสมัย                         3(3-0-6)                                                                            
         (Contemporary Political Leaders) 
CSI  660  ผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       3(3-0-6) 
    (Leaders in Southeast Asia) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก2 
CSI  699  วิทยานิพนธ                     12(0-36-18) 
   (Thesis) 
แผน ข 
CSI  697  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
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CSI  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0)* 
   (Comprehensive Examinations) 
  *นักศึกษาท่ีเลือกแผน ข.ตองสอบผานวิชา CSI 698 การสอบประมวลความรู 
 
แผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

แผน ก. แบบ 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 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 

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 
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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก. แบบ 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 

 
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  
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 
 Thinking system, processes, and theories 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.     
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 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 encompassing typs of leaders and leadership styls from the past to the present 
and the arts of developing leadership under the social, business and political changes; 
comparison of strengths and weaknesses of the model to find the appropriate application in 
different situations; education and personality development, emotional expression, strategic 
management planning, negotiation and dispute resolution, and feasible international 
management; in a new eva analysis concernins successful leadership and factors that make 
members of social organizations in recognition of a leader.   
 
CSI  603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร      3(3-0-6) 
   (Research Methodology for Social Sciences) 
 ปรัชญาและแนวทางการวิจัยทางสังคมศาสตร  รูปแบบการวิจัย  การกําหนดปญหาการวิจัย  การกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยาง  การพิจารณาขอมูลในงานวิจัย  กระบวนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  มาตรวัด
และตัวแปร  กระบวนการออกแบบการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ การนําเสนอรายงานวิจัย 
 Philosophy and approach of research methodology for social sciences; approach of 
research; research problem; population and sample size; data determination; process of review 
literature for research; variables and variable scales; process of research design; quantitative 
analysis; research report.    
 
CSI  604 สัมมนาภาวะผูนํา         3(3-0-6) 
   (Seminar in Leadership) 
 สัมมนาภาวะผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มิติภาวะผูนําสําหรับนักบริหารและผูนํารุนใหมในบริบท
โลกและสังคมไทย  ฝกฝนการเปนผูนําและผูตามท่ีดีในกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ 
 Seminar about the leadership in society, business and politics; leadership aspects for 
administrator and new generation leader in the world and Thai society; analysins and creatins 
the way to develop the leadership practices to be a leader and follower throusn class-activities.        
 
CSI  605  คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผูนํา                               3(3-0-6)  
   (Morality Ethics and Good Governance for Leaders) 
 คุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานและระดับสูงสําหรับผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิเคราะห
เปรียบเทียบความเพียบพรอมทางคุณธรรม จริยธรรมของผูนําในภูมิภาคตางๆของโลก วิเคราะหคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลท่ีใชในการบริหารยุคใหม วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม
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และหลักศาสนาของแตละศาสนา วิเคราะหคุณธรรม  และจริยธรรมท่ีขาดหายของผูนําทุกระดับและท่ีเปนปจจัย
แหงความสําเร็จของผูนําทุกระดับ สรางเสริมการมีสวนรวมและเติมเต็มคุณธรรมและจริยธรรมท่ีขาดหายของผูนํา
ทุกระดับ ศึกษางานวิจัยและผลการศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
 Morality and ethics for leadership in society, business and politics at the basic and 
advanced level;  analyzins and comparins morality and ethics of leaders at the regional and  
global  levels; analysis of moral ethics as the main good governance in modern management; 
analyzins morality and ethics based on the ten principles of good governance and religious 
principles; factors affecting a lack of morality and ethics of leaders at all leves as well as factors 
contributing to the success  of leaders; promote participation, morality, and ethics of leader at 
all levels; research and conclusions on morality and ethics for leadership in society, business 
and politics.        
 
 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก2   เลือกเรียน 3 วิชา จํานวน 9 หนวยกิต 
  แผน ข          เลือกเรียน 5 วิชา จํานวน 15 หนวยกิต 
CSI  615  การใชส่ือสาธารณะเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
   (Public Communication for Society) 
 ความหมาย บทบาท พัฒนาการของสื่อสาธารณะของไทยและตางประเทศ  กฎหมาย จริยธรรมและจร
รณยาบรรณของสื่อสาธารณะ  สื่อสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย บทบาทของผูนํากับสื่อสาธารณะ 
ทิศทางการพัฒนาสื่อสาธารณะในสังคมไทย 
 Meaning, roles and evolution of Thai and foreign mass medias; ethic law of mass media; 
mass media and Thai social change; roles of leader and mass media; direction of Thai mass 
media development. 
 
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 
 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) 
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 แนวคิดทฤษฎีสิทธิมนุษยชน  พัฒนาการสิทธิมนุษยชน  ผูนํากับสิทธิมนุษยชน การสรางภาวะผูนํารุนใหม
กับกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชนดานสังคม ธุรกิจ และการเมืองในประเทศไทยและระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของมนุษยขององคการสหประชาชาติ  
 Human right concepts and theories; history of human rights; leader and human rights; 
creating new leadership with human rights case study in society, business and politics in 
Thailand and international country; develop ment of human rights and human security of the 
United Nations. 
 
CSI  632  ระบบสารสนเทศสําหรับผูนํา       3(3-0-6) 
   (Information System for Leaders) 
 แนวคิดทฤษฎขีองระบบเทคโนโยลีสารสนเทศสําหรบัผูนํา  ระบบเครือขายและการสื่อสารภายในองคการ 
การจัดการและการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศ  การบริหารงาน การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ  
คุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนท่ีไซเบอร  
 Concept and theories of information technology system for leaders; networking and 
communicational system in organization; management and development of information 
technology devices; administrating, monitoring and evaluating informational systems; morality 
and ethics in cyber space. 
 
CSI  633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน       3(3-0-6) 
   (Thai Socio–Economic Development and Globalization) 
 ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย และในมิติ
สัมพันธกับโลกาภิวัตน โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไทย นโยบายสังคมเศรษฐกิจของภาครัฐ สังคมเศรษฐกิจ
ภาคเมืองและชนบท การกระจายทรัพยากรและรายได การศึกษา การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม การพัฒนา
คนและชุมชน 
 Meaning, importance, evolution and direction of Thai economy and society and the 
relationship with globalization; Thai economic and social structure; economic and social policy 
of state, rural and urban; economy and society  resource distribution and income; education; 
public health; social welfare; human and community development. 
 
CSI  634 การบริหารเชิงกลยุทธ        3(3-0-6) 
   (Strategic Management) 
 ความหมายและแนวทางของการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในและ
ภายนอกองคการ การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดกลยุทธขององคการ การปฏิบัติตามกลยุทธ การควบคุม
และการประมวลผล การวิเคราะหกรณีศึกษา 
 Meaning and approach of strategic management; internal and external organizational 
factors of business environment analysis; situation analysis; organizational strategic formulation; 
strategic implementation; strategic monitor and evaluation; case studies. 
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CSI  654 ผูนํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน     3(3-0-6) 
   (Leaders and Public Private Management) 
 ความหมายของการจัดการและความเปนผูนําความแตกตางระหวางภาครัฐและเอกชน สิ่งแวดลอมของ
การจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม การนําองคการและความสัมพันธระหวางผูนํากับการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน 
 Meaning of management, environment of management, planning, organizing, controlling, 
leading and the relation between leaders and public and private sectors. 
 
CSI  659 ผูนําทางการเมืองรวมสมัย                             3(3-0-6)    
         (Contemporary Political Leaders) 
 ศาสตรและศิลปสําหรับผูปกครองหรือผูบริหาร เริ่มจากหลักการธรรมาภิบาลในการปกครอง (Good 
governance) ตั้งแตยุคคลาสสิคจนกระท่ังยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดท้ังผูนําจาก ตะวันออกและตะวันตกท่ีมี
บทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยปจจุบัน ในเชิงเปรียบเทียบท้ังระดับโลก ยุโรป อเมริกา 
อาเซียนและประเทศไทย 
 Science and art of leadership, starting from the principle of good governance since the 
classical period until nowadays; 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 ผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต      3(3-0-6) 
   (Leaders in Southeast Asia) 
 ความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของอาเซียน วิเคราะหปจจัยของการเปนผูนําดานสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง ของแตละประเทศ กรณีศึกษาผูนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาเซียนท่ีสําคัญ 
 Meaning, importance and evolution of ASEAN, factor analysis of leaders in society, 
business and politics of ASEAN, case studyies of important leaders in Southeast Asia. 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก 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, to provide an 
opportunisy 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 as part of evaluation. 
 
CSI  698  การสอบประมวลความรู                      0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
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                    วิชาบังคับกอน :  ศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือกครบถวน 
 การสอบประมวลความรูทางผูนํา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เกณฑการสอบผานคือผลการสอบตองอยู
ในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจ (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 แบบก 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ 
และการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)เปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ี
นักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดย
ตองมีรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 A research for the fulfillment of the Master of Arts Degree in Leadership in Society, 
Business and Politics (Internet–based Distance Education). 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 และ
การเมือง หรือประเด็นท่ีเก่ียวของตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชและเกิดประโยชนตอ
สังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา และ 
  1)  มีองคความรูเก่ียวกับผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  2)  สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชกระบวนการวิจัยแกปญหา

เก่ียวกับผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  3)  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะผูนํา ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
  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 
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  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
  5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการวิจัย  
  5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการวิจัย

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษาคนควา

อิสระ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา   
 6. กระบวนการประเมินผล 
       แผน ก แบบ ก2 ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี ้
    1. การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
    2. การเสนอวิทยานิพนธ 
    3. การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพ

ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(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 พนักงานในองคกรหนวยงาน ท่ีใชทักษะความรอบรูทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล 
      หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
      โทร 0-2997-2222 ตอ 1257 
      e-mail: online_ma@hotmail.com 
สํานักงาน RSU Cyber University ชั้น 12 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)  
        โทร 0-2997-2222 ตอ 4162 
        https://cyberuonline.rsu.ac.th  
        e-mail: natthiya.s@rsu.ac.th  
 


