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ปรัชญา 

  สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์  และความสัมพนัธ์ท่ี

ซบัซ้อนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม กระแสเศรษฐกิจระบบกลไกตลาดช้ีน าให้มี

การเปิดตวัสู่เวทีโลก  การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และการพฒันาขีดความสามารถเพื่อ

การแข่งขนัโดยเสรี  กระแสการเมืองเรียกร้องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองในมิติท่ีมากข้ึน ตลอดจน

การเรียกร้องการสร้างระบบกลไก ธรรมาภิบาลในทางการเมืองการปกครองประเทศ  และกระแสทาง

วฒันธรรมท่ีตอ้งการความเขา้ใจ  ความไวว้างใจ และความอดทนต่อความแตกต่างของคนท่ีตอ้งอยูห่รือ

ท างานร่วมกนั ในภาวะเช่นน้ีตอ้งการผูน้ าท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในโลกาภิวตัน์ และความสัมพนัธ์ท่ี

ซบัซอ้นดงักล่าว รวมทั้งมีวสิัยทศัน์ ศกัยภาพ และความสามารถในการช้ีน า สามารถสร้างศรัทธาในหมู่

ประชาชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ  ภูมิภาคและโลก เพื่อจะเดินเคียงขา้งประชาชน ไปสู่เป้าหมายท่ี

ก าหนดร่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 



ความส าคัญ 

  หลกัสูตรมีปรัชญา และปณิธาน ท่ีจะพฒันาให้ดุษฎีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปมีภาวะผูน้ าท่ี

มีศกัยภาพ ภูมิปัญญาความรอบรู้ท่ีรอบดา้น มีวิสัยทศัน์ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถ 

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งการเป็นผูน้ า บนพื้นฐานของความรู้ท่ีกวา้งขวาง มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

ความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก  

ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้กา้วข้ึนไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีมีบทบาทในทุกมิติและทุกระดบั  ท่ีมี

การร่วมมือและแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้และสลบัซับซ้อน นอกจากน้ีหลกัสูตรเน้นการศึกษาแบบสห

วิทยาการ (Interdisciplinary) ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ของบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตของ

วทิยาลยันวตักรรมสังคมบนพื้นฐานทางส านกัคิดทฤษฎี (School of Thought)  

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1. เพื่อใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีภูมิปัญญา องคค์วามรู้ และความเขา้ใจอยา่งลุ่มลึกทางปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 

หลกัปฎิบติัเก่ียวกบัภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ การวางแผน การบริหารจดัการ คุณธรรมและ

จริยธรรมของผูน้ าในบริบทของผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและสหวทิยาการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 2. เพื่อให้ดุษฎีบณัฑิตสามารถพฒันาศกัยภาพ และทกัษะของตนเองท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผูน้ า

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองอยา่งต่อเน่ือง และสามารถน าพาสังคมไปสู่ความเจริญกา้วหนา้และสันติ

สุขอย่างย ัง่ยืนได้ โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกรูปแบบ ท่ามกลางกระแสแห่งการ

เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เพื่อให้ดุษฎีบณัฑิตเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพฒันาเครือข่ายสายสัมพนัธ์ของผูน้ าทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมืองทั้งในระดับชุมชนท้องถ่ิน ระดับประเทศชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการปฎิบติักิจกรรมร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาระดบั

ดุษฎีบณัฑิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการการเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการจดัท าการวิจยัในการท า

ดุษฎีนิพนธ์ การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละนกัศึกษา การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

การศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตมี MOU อยู่

แลว้ 



วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. 

ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 

 

สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์  (ตึก 1) ชั้น 3 หอ้ง 1-308 มหาวทิยาลยัรังสิต เมืองเอก 
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือส านกังาน

คณะกรรมการเขา้ราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบติัอ่ืนตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสูตร 

2.  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล  เวน้แต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

3.  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 

4.  ไม่เป็นคนวกิลจริต 

5.  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
 

ระยะการศึกษา 

1. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 

2. ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 
 

ค่าใช้จ่ายการศึกษา 

 ค่าใชจ่้ายการศึกษาตลอดหลกัสูตร 475,000 บาท โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา 5 ภาค ภาคการศึกษา

ละ 95,000 บาท และแต่ละภาคการศึกษาสามารถแบ่งช าระได ้4 งวด (ไม่นอ้ยกวา่ 25% ของยอดเตม็) 

 

 
 



กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2559  ดงัน้ี 

1.1 มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผล แต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน  

การวดัผลและ ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ

รายวชิาจะก าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาใหมี้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 

1.2 การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้คณะ

ท่ีรับผดิชอบรายวชิาจะก าหนด 

1.3 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของ

เวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อน

ก าหนด  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณี

พิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เน่ืองจากเหตุอนัจ าเป็น   

จะโทษนกัศึกษา ผูน้ั้นมิได ้

1.4 การวดัผลการสอบประมวลความรู้  การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบวิทยานิพนธ์

เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดย

จะตอ้งเป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

1.5 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter 

Grades)  ท่ีมีค่าแตม้ระดบัคะแนน (Numeric Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั 

ดงัต่อไปน้ี 

คะแนนตัวอกัษร          ความหมาย แต้มระดับคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกติ) 

 A   ดีเยีย่ม    4.0 

 B+     ดีมาก    3.5 

 B   ดี    3.0 

 C+   พอใช ้    2.5 

 C           อ่อนมาก   2.0 

 F            ตก    0.0 
 



1.6 สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั มีความหมายดงัน้ี 

 S หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นระดบัคะแนนเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็น

หน่วยกิตสะสมได ้   

 U หมายความวา่ ผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับ 

หน่วยกิตให ้

 W หมายความวา่ ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเ้ม่ือนกัศึกษาเรียนวิชานั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย รังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือเม่ือได้รับการอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา 

 I หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใช้เม่ืออาจารยผ์ูส้อน โดย

ความเห็นชอบของผูอ้  านวยการหลกัสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น

เห็นสมควรให้รอการว ัดและประเมินผลไว้ก่อน เน่ืองจาก

นกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น

ยงัไม่สมบูรณ์ เม่ือได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตอ้ง

ด าเนินการติดต่ออาจารยผ์ูส้อนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชา

นั้น เพื่อใหมี้การวดัและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร อาจารยผ์ูส้อน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบ

รายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ี

ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ้น

ก าหนดดงักล่าวยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I  

จะเปล่ียนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณี

ทนัที 

 IP หมายความวา่ การศึกษาในรายวิชานั้นยงัไม่ส้ินสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะ

กระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบติังานต่อเน่ืองกนั

มากกว่าหน่ึงภาคการศึกษา สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการ

เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้ นส้ินสุด และมีการ



ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U 

ตามแต่กรณี 

 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 1. ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผา่นดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งเกณฑ์

อ่ืนๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา ทั้งน้ีจ  านวนและคุณสมบติั

ของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้อง

ครบถว้นตามขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 2. ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

 3. ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิตเร่ืองเกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

 4. ไดส้อบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธ์ิขอท าดุษฎี

นิพนธ์ 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับโดย

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวชิาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(Peer Review) และ

เป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา  

 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยันกัศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชัว่

ระยะเวลาหน่ึง 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ศึกษารายวชิาและท าดุษฎนิีพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

  รับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

2) หมวดวชิาพื้นฐาน  (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

3) หมวดวชิาบงัคบั    9 หน่วยกิต 

4) หมวดวชิาเลือก    3 หน่วยกิต 



5) การสอบวดัคุณสมบติั   0  หน่วยกิต 

6) หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต 

      รวม 48 หน่วยกิต 

 

รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน       (ไม่นับหน่วยกติรวม) 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาเสริมพื้นฐานทางภาษาองักฤษ ตามขอ้ก าหนดใน 
ประกาศของมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และจะตอ้ง 
ลงทะเบียนรายวชิาเสริมพื้นฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอ้  านวยการหลกัสูตรหรือคณะกรรมการ
หลกัสูตรโดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาและผล
การสอบคดัเลือก และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร ส่วนการวดัผลรายวชิาเสริมพื้นฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดงัต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

       ENL 601 ภาษาองักฤษส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการ   3(3-0-6) 
       (English for Academic Presentations) 

 

หมวดวชิาพืน้ฐาน (Basic Courses)    ( ไม่นับหน่วยกติรวม ) 

    CSI 701 ทฤษฎีสังคมวทิยาร่วมสมยั      3(3-0-6) 

    (Contemporary Theories on Sociology) 

    CSI 702 วธีิวทิยาวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

    (Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences  
 

หมวดวชิาบังคับ (Core Courses)                         9 หน่วยกติ 

   CSI 715 ทฤษฎีและการปฏิบติัการทางนวตักรรมสังคม   3(3-0-6) 

(Social Innovation Theory and Practice) 

CSI 716 เทคโนโลยอีภิวฒัน์สู่การนวตักรรมสังคม    3(3-0-6) 

(Disruptive Technology for Social Innovation) 



CSI 717 การเปล่ียนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก  3(3-0-6) 

          (Global Geo-Political and Economic Transformation) 

 หมวดวชิาเลอืก (Electives)       

 นักศึกษาเรียนวิชาเลือก เพื่อเสริมฐานขอ้มูลและองค์ความรู้ในการท าดุษฎีนิพนธ์จาก รายวิชา

ต่อไปน้ี หรือเลือกจากรายวิชาท่ีเปิ ดสอนของหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในระดับ

บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต ดงัน้ี  

CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชัน่   3(3-0-6) 
(Good Governance and Corruption Control) 
CSI 709 เศรษฐกิจดิจิทลั       3(3-0-6) 
(Digital Economy) 
CSI 713 สัมมนาการจดัการนวตักรรมเพื่อสังคม   3(3-0-6) 
(Seminar on Social Innovation Management) 
CSI 714 สัมมนาการวจิยัภาวะผูน้ าร่วมสมยัและธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 

             (Research Seminar on Contemporary Theory of Leadership and Good Governance) 

CSI 718 ทฤษฎีภาวะผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมยั  3(3-0-6) 
(Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership) 

 

การสอบวดัคุณสมบัติ              0 หน่วยกติ 

   CSI 790 การสอบวดัคุณสมบติั      0(0-0-0) 

   (Qualifying Examination) 

 

หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์ 36 หน่วยกติ 

   CSI 799 ดุษฎีนิพนธ์            36(0-108-54) 

 (Dissertation)  

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาพืน้ฐาน 

CSI 701 ทฤษฎสัีงคมวทิยาร่วมสมัย       3(3-0-6) 

   (Contemporary Theories on Sociology)   

   แนวความคิดทฤษฎีสังคมวทิยาร่วมสมยั นบัตั้งแต่นกัคิดยุคคลาสสิคช่วงศตวรรษท่ี 18 ถึง

ต้นศตวรรษท่ี 20 ก่อให้เกิดแนวความคิดทฤษฎีวิพากษ์ ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีจิตวทิยาสังคมของส านกัคิดแฟรงคเ์ฟิร์ต ประกอบดว้ยนกัคิดคนส าคญั

ไดแ้ก่ ฮอร์คไฮเมอร์ ธีดิดร์, อะดอร์โน, ลีโอโลเวนทลั, เฮอร์เบิร์ท มาคูส, วอลเตอร์ เบนจามิน, และเจอร์

เกน้ อาร์เบอร์มาส, ตามมาดว้ยปรัชญาแบบโครงสร้างนิยมจนพฒันามาเป็นหลงัโครงสร้างนิยม โดยมี

นกัคิดคนส าคญั ไดแ้ก่ เลวี สโตรส, ฌา้คส์ ลากอง, หลุยส์ อลัธูแซร์, มิเชล ฟูโก,้ ชิลส์ เดอร์ลูซ, ฌา้คส์ 

แดริดา, และ ฌอง โบดริยาร์ด 

  Concepts  and social theories since the 18th century to contemporary theories., including 

critical theories which combine political economy theory, social psychology theory of the Frankfurt 

School, featured by important thinkers such as Horkheimer, Adorno, Leo Lowenthal, Marcuse, W. 

Benjamin and Habermas and A. Honneth, followed by Structuralism, developed into Post 

Structuralism, with important thinkers such as Levi-Strauss, Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel 

Foucault, Gilles Deleuze,Jacques Darrida and Jean Baudrillard. 

 
CSI 702 ระเบียบวธีิวจัิยข้ันสูงทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 

(Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences) 

แนวความคิด ฐานคติ และวธีิการวจิยั เนน้วธีิการวเิคราะห์เชิงตรรกะ การตีความหมาย การ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ในการวิจยัเชิง

คุณภาพ ได้แก่ การวิจยัเชิงเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ

อตัชีวประวติั เป็นตน้ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม และฝึกวิธีการวิเคราะห์

ขอ้มูลในสถานการณ์จริง 

 Concepts, assumptions and research methodology with an emphasis on logical analysis, 

interpretation, comparative and historical analysis, practices of various techniques in qualitative 



research, such as documentary research, participative observation, in-depth interview, and biography, 

as well as field data collection and analysis in actual situations. 
 

หมวดวชิาบังคับ 

CSI 715 ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางนวตักรรมสังคม        3(3-0-6)  

 (Social Innovation Theory and Practice) 

 แนวคิดทฤษฎีนวตักรรมสังคมและนโยบายท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 

เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมของคนในสังคม การใชเ้ทคโนโลยอียา่งผสมผสานกบัเป้าหมายทางสังคม

เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในสังคม และศึกษาเศรษฐกิจชีวภาพ หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) 

ซ่ึงเป็ นการน าเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชใ้นการเพิ่มคุณค่าหรือการประยกุตใ์ชง้านและการแปรรูปของ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเกษตร เพื่อท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน 

 Theoies and concepts of social innovation and policy issues that serve the common good 

and contribute to equality between peoples ; hybridization of technology for social purposes for a 

balancedsociety. Bio-economy, a modern technology, for agriculture product value added. 

 

CSI 716 เทคโนโลยอีภิวฒัน์สู่การนวตักรรมสังคม      3(3-0-6) 

  (Disruptive Technology for Social Innovation) 

  แนวคิดและงานวิจยัเชิงประจกัษข์องปรากฏการณ์เทคโนโลยเีปล่ียนโลก ในฐานะท่ีเป็น 

กลไกในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยปฏิเสธระบบเดิมอยา่งสร้างสรรค ์

การฝึกทกัษะในสถานการณ์จริงในการแกไ้ขปัญหาโดยใชเ้ทคโนโลยอีภิวฒัน์ 

  Theories, concepts and empirical research, results of disruptives technology phenomenon 

in providing solutions for economic, social and political problems through creative negation of existing 

systems, real life skill development in problem solving using ‘disruptive technology’.   
 

CSI 717 การเปลีย่นแปลงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกจิโลก   3(3-0-6) 

  (Global Geo-Political and Economic Transformation) 

การเปล่ียนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกกบัผลกระทบท่ีมีต่อแนวความคิด ทฤษฎี 
การพฒันาทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และโลก การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และบทบาทของผูน้ าในการ 



พฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ความร่วมมือของผูน้ าในระดบั 
ภูมิภาคและโลก การบริหารความร่วมมือ การบริหารความขดัแยง้ของผูน้ าในระดบัภูมิภาคโลกของ
องคก์รและตวัแสดงใหม่ๆ (International Actor) ในทุกระดบัและบทบาทของผูน้ าในองคก์ารความ
ร่วมมือระดบัโลก เช่น Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), BRIGs เป็นตน้ซ่ึง
สะทอ้นการแสดงบทบาทของผูน้ าคนส าคญัในระดบัโลก 

Global Geo-Political and Economical Transformation and impact through concepts and 
theories of local, national, regional and global development; people participation and leaders’ roles in 
rural, urban, social, economic and political development; cooperation of regional and global leaders 
such as Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) , BRIGs which effect patterns of 
cooperation,and roles of prominent world leaders.  
 

หมวดวชิาเลอืก  

CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปช่ัน  3(3-0-6) 

 (Good Governance and Corruption Control)   

  แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน การ

ควบคุมคอร์รัปชนั การท าหน้าท่ีขององค์กรต่อตา้นคอรรัปชนั กรณีปปช. ปปท. ปปง. และสตง. 

การบริหารจดัการองค์กรตามหลกัความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และการสร้าง

กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การตรวจสอบ ผูน้ าทางการเมือง และพรรคการเมือง

ต่างๆ ในการก าหนด นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมของประเทศ กรณีศึกษา 

  Concepts, theories, principles of good governance in public administration, private 

business sector, corruption control, responsibility of anti-corruption organizations, i.e., in cases of the 

NACC, PACC, AMLO, and OAG, organization management based on transparency, efficiency, accountability, and the 
creation of mechanisms for civil society participation, the check-and-balance of political leaders and 
various political parties in formulating public policies that impact the society 
nationwide, case studies. 

 

CSI 709    เศรษฐกจิแบบดิจิตอล          3(3-0-6) 

  (Digital Economy)  



 แนวคิด ทฤษฎี เศรษฐกิจดิจิทลั การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก 

การปรับตวัขององคก์รภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจดิจิทลัเพื่อการพฒันาองคก์ร 

กรณี Blockchain, FinTech, AI, Bigdata, E-bay, Youtuber เป็นตน้ การศึกษาประเด็นอาชญกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดจากเทคโนโลย ี

 Concepts, theories, digital economy, changes and impacts on the world economy, 

adjustments of government organizations, and the private business sector, the utility of digital 

economy for enterprise development, for example, cases of Blockchain, FinTech, AI, Bigdata, E-bay, 

Youtuber, studies of economic crimes caused by technology. 
  

CSI 713 สัมมนาการจัดการนวตักรรมเพือ่สังคม     3(3-0-6) 
 (Seminar on Social Innovation Management)  

 สัมมนาการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทุกดา้นทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ การ

เลือกใช้ทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎี การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไปสู่การจดัการนวตักรรมเพื่อสังคม อนั

ไดแ้ก่ การคิด การสร้าง การพฒันา การประยกุตใ์ช ้การเผยแพร่นวตักรรมสังคม การวิเคราะห์ปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จของการจดัการนวตักรรมสังคม การเสนอแนวทางการจดัการนวตักรรมสังคมท่ีสอดคลอ้ง

กบัยคุสมยั และการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรมสังคม 

 Seminars on changes and trends in economic, social, political and technological 

environments, with an emphasis on skill development for identifying problems and causes, selection 

and application of various theories. This is aimed at creating social innovation management, including 

concepts, construction, development, application and diffusion of social innovation, analysis of 

critical success factors, proposition of alternative methods for  social innovations, relevant to current 

situations.  
 

CSI 714 สัมมนาทฤษฎผู้ีน าร่วมสมัยและธรรมาภิบาล      3(3-0-6) 

  (Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governance) 

 สัมมนาบทบาทของผู ้น า ร่วมสมัย การปรับตัวของผู ้น าเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกธรรมาภิ



บาลในการปกครองและบริหารประเทศ โดยการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การเลือกใช้ทฤษฎี การ

ประยุกตท์ฤษฎี การเปล่ียนแปลง ต่าง ๆ ไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด และการพฒันาทฤษฎี รวมทั้งการ

ประยกุตใ์ชท่ี้สอดคลอ้งกบัยคุสมยัและ การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีผูน้ าร่วมสมยัและธรรมาภิ

บาล 

 Seminar on the role of contemporary leadership. Adaptability of leaders in order to 

comply with environmental changes in society, economy and politics, with a focus on creating 

mechanism of good governance in government. Problem analysis, choosing and applying theories, 

and changes in order to conceptualize and develop new theories. It also includes an application of 

such leadership and theories to current situation, and review of research and theories related to 

contemporary leadership and good governance. 

 
CSI 718 ทฤษฎภีาวะผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมืองร่วมสมัย   3(3-0-6) 

(Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership) 
ทฤษฎีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ศาสตร์และศิลป์ ส าหรับผูน้ า ผูบ้ริหารทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง หลกัปรัชญาทางศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม ฮินดู พรามหณ์ แนวคิดปรัชญาขงจ๊ือ หลกั
พื้นฐานของปรัชญาการเมืองการปกครอง ศึกษาแนวคิดของผูน้ าตะวนัออกและตะวนัตกร่วมสมยัท่ีมี
บทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงโลก กรณีศึกษานกัคิดคนส าคญัไดแ้ก่ บิลเกตส์ สตีฟจอ๊บส์ วอเรนต ์
บบัเฟต ์มูฮมัหมดั ยนุูส เนลสัน แมนเดลา และสี จ้ินผงิ เป็นตน้ ในการเปล่ียนแปลงสังคมและสังคมโลก 

Theory of basic knowledge about leadership, science and arts for leaders, social,  
business and political executives, philosophy of religions, i.e., Buddhism, Christianity, Islam, 
Hinduism, Brahmanism, Confucius, fundamental principles of political philosophy and governance, 
study the concepts of contemporary Eastern and Western leaders who play important roles in 
changing the world, case studies of key thinkers include Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett , 
Muhammad Yunus, Nelson Mandela and Xi Jinping, for example, in social and global changes. 
 

 

 

 

 



CSI 790 การสอบวดัคุณสมบัติ       0(0-0-0)  

 (Qualifying Examination) 

 นกัศึกษาเรียนครบตามเกณฑ์ของหลกัสูตรฯ ทั้งหมวดวิชาบงัคบัและวิชาเลือกแลว้ จะมี

สิทธิ์เขา้สอบวดัคุณสมบติั ดว้ยการสอบประมวลความรู้ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรฯ ก่อนการ

ท าวจิยัเพื่อดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 

 Students who successfully complete required courses, both core and elective courses, 

would be able to take a qualifying examination, which comprises of a comprehensive exam, before 

being eligible to conducting a dissertation. 

 

CSI 799 ดุษฎนิีพนธ์ 36(0-108-54)    

  (Dissertation) 

  จดัท าแผนและขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเป็นระบบ จดัท าเคร่ืองมือในการเก็บและ

รวบรวมขอ้มูล  ประมวล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ พร้อมท่ีจะเขา้

สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงเป็นระบบเปิด  

 Formulation of a dissertation writing plan; development of research tools, data 

collection, data processing, analysis and synthesis as well as dissertation composition, followed by  

defense of dissertation which is open to general public as well. 

 

ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าดุษฎนิีพนธ์ 

1. ค าอธิบายโดยย่อ 

  กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาอนุมติัหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ซ่ึงจะต้อง

สอดคลอ้งกบัปรัชญาของหลกัสูตร หรือเป็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาสังคม สังคมตอ้งการองคค์วามรู้ใหม่ท่ี 

มีความเป็ นสหวิทยาการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้ค  าปรึกษาแก่

นกัศึกษา และกรรมการ สอบดุษฎีนิพนธ์ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน ทั้งน้ีนักศึกษาจะตอ้งผ่านการ

สอบวดัคุณสมบติั การสอบหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ และการป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ ใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 

ท่ีก าหนด 



2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นกัศึกษาเขา้ใจในกระบวนการท าวจิยัและสามารถน าเสนอผลงานการวจิยั (ดุษฎีนิพนธ์) ทั้ง 

ดา้นเอกสารดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ บทความท่ีสามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการ และ 

  1) มีองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรมสังคม และประเด็นปัญหาทางสังคมในสาขาผูน้ าทาง 

สังคม ธุรกิจและการเมือง 

  2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการวจิยัแกห้รือ 

คล่ีคลายปัญหาเก่ียวกบั นวตักรรมสังคม และผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

  3) สามารถน าเสนอผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรมสังคม 

และผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

  4) สามารถน าเสนอผลงานวจิยัต่อสาธารณะได ้ในรูปแบบของการตีพิมพใ์นวารสาร 

ระดบัชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 

3. ช่วงเวลา 

ช่วงระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีก าหนดใหท้ าดุษฎีนิพนธ์ ไดแ้ก่ 

 ชั้นปี ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 

4. จ านวนหน่วยกติ   

 ศึกษารายวชิา และดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 

5. การเตรียมการ 

5.1 หลกัสูตรไดจ้ดัรายวชิา CSI 702 วธีิวทิยาเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์ ผลลพัธ์ 
ของการศึกษาคือให้นกัศึกษาสามารถสร้างเคา้โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (mini proposal) เพื่อเป็นแนวทาง 
ส าหรับการพฒันาและต่อยอดเป็นการจดัท าขอ้เสนอส าหรับดุษฎีนิพนธ์ 

5.2 หลกัสูตร ไดจ้ดัรายวชิา CSI 713 สัมมนาการจดัการนวตักรรมเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นการ 
ระดมองคค์วามรู้ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหน้กัศึกษาเปิ ดโลกทศัน์ และมีมุมมอง 
โดยเฉพาะการสร้างทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ ไปสู่นวตักรรมเพื่อสังคม อนัจะเป็นประโยชน์ 
ต่อมุมมองในการจดัท างานดุษฎีนิพนธ์ โดยเฉพาะหวัขอ้วจิยัใหมี้การเปิ ดกวา้ง หลากหลายและตรงกบั 



ความสนใจของนกัศึกษา 
5.3 เม่ือนกัศึกษาไดห้วัขอ้แลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้  าปรึกษาและช่วยเหลือทางวชิาการ 

แก่นกัศึกษา โดยหลกัสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมระหวา่งความเช่ียวชาญของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 
หวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ 

5.4 นกัศึกษาน าเสนอการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามองคป์ระกอบการวิจยัต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบติัของบณัฑิตวทิยาลยั 

5.5 นกัศึกษารับขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร่างของดุษฎีนิพนธ์ภายใต ้
 
6. กระบวนการประเมินผล 
6.1 นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นกระบวนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2 รอบ คือ  

รอบท่ี 1 การสอบหวัขอ้เคา้โครงและบูรณาการแนวคิดทฤษฎี เคร่ืองมือส าหรับการวจิยั 
รอบท่ี 2 การสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

6.2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกคร้ังจะเป็นเวทีสาธารณะ เปิ ดโอกาสใหน้กัศึกษาและคณาจารย ์
เขา้ร่วมฟังเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ 

6.3 ดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมี Peer Review 
ส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน มีการตรวจทานการคดัลอกงานของนกัศึกษาดว้ยโปรแกรม 
อกัษราวสุิทธิ์ และโปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกดุษฎีนิพนธ์ (Turnitin) เพื่อดูอตัราการคดัลอกงาน 
ของนกัศึกษาจากงานนิพนธ์อ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เป็นแนวทางท่ีก ากบัมาตรฐานของดุษฎีนิพนธ์ 

 

สถานทีต่ิดต่อ 

 วทิยาลยันวตักรรมสังคม อาคาร 3 ชั้น 1หอ้ง  3-116 มหาวทิยาลยัรังสิต   

52/347  ถนนพหลโยธิน  ต าบลหลกัหก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

โทร. 02-533-9697 


