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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา  นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

ชื่อเต็ม   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารปกครอง 
  และการประกอบการเพ่ือสังคม) 
: Master of Arts (Innovative Governance and Social  
  Entrepreneurship) 

ชื่อย่อ   : ศศ.ม. (นวัตกรรมการบริหารปกครอง 
  และการประกอบการเพ่ือสังคม) 
: M.A. (Innovative Governance and Social Entrepreneurship) 

 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
1. หลักสูตร 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาตังนี้ 

จ าแนกเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวด ดังนี้ 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 

(หน่วยกิต) 
แผน ก แบบ ก2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - 3 3 
3. หมวดวิชาเฉาะด้าน - 21 27 

3.1 วิชาบังคับ - 12 12 
3.2 วิชาเลือก - 9 5 

4. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 

รวมหน่วยกิต 36 36 36 
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1.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   - หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   - หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    - หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก   - หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
1.2.2 แผน ก แบบ ก2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิซาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   21 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    9 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
1.2.3 แผ่น ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิซาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   27 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 

4) วิชาการค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 และแบบ ก 2 และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยก าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ไม่นับหน่วยกิต 
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รหัส   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
GRD501  การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 

Digital Literacy and Information Technology for Graduate Students 
 2) หมวดวิชาสัมพันธ์      3 หน่วยกติ 

2.1) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
IGS501   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับการบริหารปกครอง 3(3-0-6) 

และการประกอบการเพ่ือสังคม 
Research Methodology for Innovative Governance  
and Social Entrepreneurship 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
IGS502   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารปกครองและ  3(3-0-6) 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Strategic Management for Governance and Social Entrepreneurship 

IGS503   หลักการ และทฤษฎีนวัตกรรมการบริหารปกครองและ 3(3-0-6) 
การประกอบการเพ่ือสังคม 
Principles and Theories for Innovative Governance and  
Social Entrepreneurship 

IGS504   การคิดเชิงการออกแบบเพื่อการบริหารปกครองและ  3(3-0-6) 
การประกอบการเพ่ือสังคม 
Design Thinking for Innovation Governance and Social Entrepreneurship 

IGS505  นิเวศวิทยาการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
Ecology of Governance and Social Entrepreneurship 
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3.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 
แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
IGS601   การอธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เหตุผล   3(3-0-6) 

Explanation, Data Analytic and Reasoning  
IGS602   การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อการบริหารปกครองและ 3(3-0-6) 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Digital Transformation for Governance and Social Entreprenuership  

IGS603   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น าส าหรับองค์การ 3(3-0-6) 
นวัตกรรม 
Human Resources Management and Leadership for Innovative Organization 

IGS604   จริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม   3(3-0-6) 
Ethics, Legal and Corporate Social Responsibility  

IGS605   สัมมนาศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
Seminar in Royal Wisdom and Creative Economies  

IGS606   การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชุมชนยั่งยืน    3(3-0-6) 
Economies Development for Sustainability Community  

IGS607   สัมมนาการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม  3(3-0-6) 
Seminar in Governance and Social Entrepreneurship 
 

2. วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์   จ านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
IGS608   วิทยานิพนธ์       36 

Thesis 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์   จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
IGS609  วิทยานิพนธ์       12 

Thesis 
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3. การค้นคว้าอิสระ 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
IGS610   การค้นคว้าอิสระ      6 

Independent Study 
กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ก าหนดให้สอบประมวล

ความรู้ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
GRD หมู่วิชาการรู้ดิจิทัล 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
IGS หมู่วิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
 

4. การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ IGS608 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 
 

การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ IGS608 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ IGS608 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ IGS608 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
2) แผน ก แบบ ก2 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 

 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IGS505 
 
IGS502 
 
IGS503 

นิเวศวิทยาการบริหารปกครองและ 
การประกอบการเพ่ือสังคม 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 
หลักการ และทฤษฎีนวัตกรรมการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IGS501 
 
 
IGS504 
 
IGS603 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับ 
การบริหารปกครองและการประกอบการ 
เพ่ือสังคม 
การคิดเชิงการออกแบบเพื่อการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น า 
ส าหรับองค์การนวัตกรรม 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IGS601 
 
IGS602 

การอธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล และการ 
ใช้เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อการ 
บริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือ 
สังคม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ์ IGS609 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ IGS609 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
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2) แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IGS505 
 
IGS502 
 
IGS503 

นิเวศวิทยาการบริหารปกครองและ 
การประกอบการเพ่ือสังคม 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 
หลักการ และทฤษฎีนวัตกรรมการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

IGS603 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น า 
ส าหรับองค์การนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

2(1-2-3) 
ไมน่ับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ IGS501 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับ 
การบริหารปกครองและการประกอบการ 
เพ่ือสังคม 

3(3-0-6) 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

IGS504 
 

การคิดเชิงการออกแบบเพื่อการบริหาร 
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

IGS604 
IGS601 

การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความยั่งยืน 
การอธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ 
เหตุผล 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 
 
 



9 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

IGS602 
 
 
IGS605 

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อการ 
บริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือ 
สังคม 
สัมมนาศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 

การค้นคว้าอิสระ IGS610 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ IGS610 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 3 
 
5. ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
GRD501  การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา  2(1-2-3) 

Digital Literacy and Information Technology for Graduates 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายดิจิทัล อินเทอร์เน็ตส าหรับ 

สรรพสิ่ง (Internet of Thing) การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านสถิติค านวณ ด้านการจัดท าสื่อน าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IGS501   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับนวัตกรรมการบริหาร  3(3-0-6) 

ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม 
Research Methodology in Social Science for Innovative Governance and 
Social Entrepreneurship 

   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เทคนิคของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ส าหรับการท าวิจัยทางนวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม โดยครอบคลุม
ขั้นตอนส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบรูปแบบการวิจัย ตัวแปรการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ รวมตลอดถึงการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือน าไปสู่ 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม และ
จรรยาบรรณการวิจัย 
 
IGS502   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารปกครองและการ  3(3-0-6) 

ประกอบการเพ่ือสังคม 
Strategic Management for Governance and Social Entreprenuership 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารปกครองและการ

ประกอบการเพ่ือสังคม ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนด กลยุทธ์ 
และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพ่ือสร้างความได้เปรียบ ในการ
แข่งขันเพ่ือการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคมในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และการก าหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับองค์การ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IGS503   หลักการและทฤษฎีนวัตกรรมการบริหารปกครองและ  3(3-0-6) 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Principles and Theories for Innovative Governance and Social Entrepreneurship 
ความส าคัญและความจ าเป็น ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ลักษณะส าคัญ

ประเภทและขอบเขตเกี่ยวกับนวัตกรรม การบริหารปกครอง และการประกอบการเพ่ือสังคม 
พัฒนาการของนวัตกรรมต่อการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม ปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จของนวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม แนวโน้มและการ
เปรียบเทียบโดยใช้กรณีศึกษาท้ังของไทยและต่างประเทศ 

 
IGS504   การคิดเชิงการออกแบบเพื่อการบริหารปกครองและการประกอบการ 3(3-0-6) 

เพ่ือสังคม 
Design Thinking for Innovation Governance and Social Entrepreneurship 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารปกครองและ

การประกอบการเพ่ือสังคม ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ เทคนิคในการคิดวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจและการออกแบบโมเดลการแก้ปัญหาและการพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
บริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม กรณีศึกษาการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม
ด้วยรูปแบบ ABCD Model ทั้งกรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
IGS505   นิเวศวิทยาการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม  3(3-0-6) 

Ecology of Governance and Social Entrepreneurship 
   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ความเชื่อมโยงและการเคลื่อนย้ายของคน ข้อมูล
แนวความคิด เทคโนโลยี ปัจจัยทางนิเวศวิทยา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เป็นต้น  
ที่ส่งให้ความเชื่อมโยงและการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น อิทธิพลของนิเวศวิทยาทั้งภายในและภายนอกต่อ
การบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม  
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IGS601   การอธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เหตุผล    3(3-0-6) 

Explanation, Data Analytic and Reasoning 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เทคนิคเกี่ยวกับการบริหารสารสนเทศ  

โดยครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลและการ
จัดรูปแบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูล และการน าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ จริยธรรม ใน
การใช้สารสนเทศ ตลอดจนผลกระทบของสารสนเทศต่อการบริหารปกครองและการประกอบการ
เพ่ือสังคม 

 
IGS602   การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อการบริหารปกครองและ  3(3-0-6) 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Digital Transformation for Governance and Social Entreprenuership  
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดิจิทัล ความส าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงการพัฒนาดิจิทัลที่มีศักยภาพ รวมถึงความก้าวหน้าและการตอบสนองความต้องการการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังใหม่ส าหรับการบริหารปกครองและ
การประกอบการเพ่ือสังคม รวมถึงการขับเคลื่อนและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล โดยใช้
การศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
IGS603   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น าส าหรับองค์การนวัตกรรม 3(3-0-6) 

Human Resource Management and Leadership for Innovative Organization  
การวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์การ

นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรส าหรับองค์การนวัตกรรม  
การเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม คุณลักษณะของผู้น าที่มี
สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ของนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนให้บุคลากรสามารถสร้างนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตและการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงปัญหา ค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IGS604   จริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม    3(3-0-6) 
   Ethics, Legal and Corporate Social Responsibility  
   ศึกษาประเด็นส าคัญของจริยธรรมและการใช้กฎหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการเงินต่าง ๆ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษารูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือ
สังคม การจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการที่เป็นธรรม จริยธรรมของการบริหารปกครอง
และการประกอบการเพ่ือสังคม โดยเน้นการสังเคราะห์วิเคราะห์กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
IGS605   สัมมนาศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์    3(3-0-6) 

Seminar in Royal Wisdom and Creative Economies  
   ศึกษาแนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9 องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา 
การศึกษาและสุขภาพ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การค้นคว้าวิจัยการบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ 
กระบวนการหรือกิจกรรม (Processor Activity) จากปัจจัยหลัก คือ ทุนทางปัญญาหรือองค์ความรู้
และทักษะการประยุกต์น าความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์ความรู้) นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาประเทศ ด้วยรูปแบบ ABCD Model 
 
IGS606   การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชุมชนยั่งยืน     3(3-0-6) 

Economies Development for Sustainability Community  
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนยั่งยืน แนวทาง  
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนยั่งยืน เศรษฐกิจเพ่ือชุมชนยั่งยืนในประเทศไทย ปัจจัยส าคัญของ  
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือชุมชนยั่งยืน รวมถึงการรวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IGS607   สัมมนาการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม   3(3-0-6) 

Seminar in Governance and Social Entreprenuership 
   ศึกษากรณีตัวอย่างการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคมทั้งของไทย
และต่างประเทศในเชิงบูรณาการ ด้วยรูปแบบ ABCD Model โดยการจัดการสัมมนาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม ได้แก่ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ 
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้ร่วมลงทุน ผู้แทนภาครัฐบาลที่ก ากับ
ดูแลงานด้านนวัตกรรม นักกฎหมาย หรือนักบัญชีที่เชี่ยวชาญในงานนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงาน 
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Thesis 
   การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลุ่มลึกและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  
เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารปกครองและการประกอบการ 
เพ่ือสังคม นวัตกรรมองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางการบริหารปกครอง
และการประกอบการเพ่ือสังคม อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น การวิจัย 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการสอบ  
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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Thesis 
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เพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารปกครองและการประกอบการ 
เพ่ือสังคม นวัตกรรมองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางการบริหารปกครอง
และการประกอบการเพ่ือสังคม อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น การวิจัย 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและอนุมัติให้ผ่านการสอบ  
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
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Independent Study 
   ให้เลือกศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ปกครองและการประกอบการเพ่ือสังคม นวัตกรรมองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วใช้กรอบทฤษฎี 
ที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ในการศึกษาปรากฏการณ์หรือตอบค าถามการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ แล้วเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
ให้ผ่านการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
  
VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาบัณฑิต     2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป

ใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ จากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 


