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PhD Social Innovation and Sustainability – Course Descriptions  

 

Course Description in English Description in Thai 

Ph.D. Required Courses 

GS871 Prospectus 

development  

(3 หนวยกิต) 

The seminar helps the students prepare for their dissertation 

proposal defense. It is designed to provide guidance on 

planning, organizing, conducting research in social innovation 

and sustainability. Reflecting the components of the research 

proposal, the topics may include the articulation of problem 

statements and research questions; literature review and 

conceptual frameworks; research methods; and the logistics of 

fieldwork preparation.  

รายวิชาการสัมมนาวิจยัจะชวยชวยใหนักศึกษาเตรยีมความ

พรอมสําหรับการนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบ

ปองกัน การสัมมนาถูกออกแบบมาเพ่ือนํานักศึกษาเขาสู

กระบวนการเรียนรูวิธีการวางแผนจัดระเบียบดาํเนินการวิจยั

ในหัวขอท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมทางสงัคมและความยั่งยืน 

คํานึงถึงความสําคัญขององคประกอบงานวิจัย เชน เคา

โครงงานวิจัย ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย คําถาม

วิจัย การทบทวนวรรณกรม แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ กรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบวิธีวิจยั รวมไปถึง

การวางแผนปฎิบัติงานภาคสนาม 

GS812 Advance Theories in 

Sustainability (3 หนวยกิต) 

This reading seminar provides theoretical foundations on 

sustainability-related issues. The class begins by charting an 

intellectual history of concepts and their evolution, 

encompassing various points of entry into the theories, 

histories, and imaginaries of sustainability. The thematic topics 

may include definitions and debates; indices, indicators, and 

measures of sustainability; corporate sustainability; 

local/municipal sustainability plans and planning; climate 

change, urbanization, and Anthropocene; ecotopian/dystopian 

รายวิชาน้ีจะชวยใหนักศึกษาเขาใจถึงทฤษฎีเชิงลึกในประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับความยั่งยืน โดยคลอบคลุมกระบวนการทัศน

แบบดั้งเดิม ประวัติศาสตร แนวคดิ การเปลี่ยนแปลง ของ

ทฤษฎีแหงความยั่งยืน นอกจากน้ียังนําเสนอหัวขอมิตดิานรับ

กับการเปลีย่นแปลงอยางพริกผันของโลก โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ แนวคิดโลกสมมุติ เมื่อ

ชุมชนกลายเปนเมืองและการวางแผนชุมชนเมืองอยางยั่งยืน  

อีกท้ังนักศึกษายังไดแลกเปลี่ยนความคิด วิพากวิจารยประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับความยั่งยืนผานสื่อภาพยนตร นวนิยาย บันเทิง

คดีและการออแบบเชิงวิทยาศาสตร 
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visions from science fiction, design, film studies, and further 

afield 

 

GS811 Advance Theories in 

Social Innovation (3 หนวย

กิต) 

This reading seminar provides theoretical foundations on social 

innovation and its cognate fields. The topics include the 

history, genealogy, and philosophy of social innovation; 

approaches to social innovation; legislative and institutional 

frameworks; and different national systems of social 

innovation. Locating social innovation in the larger social 

sciences, the seminar will draw upon insights from various 

academic disciplines including anthropology, sociology, 

business, design studies, and science and technology studies.  

 

รายวิชาน้ีนักศึกษาจะไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

ความสําคญัทฤษฎีข้ันสูงเก่ียวกับนวัตกรรมทางสังคมและ

ศาสตรความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยครอบคลมุถึง

ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ และปรัชญาของนวัตกรรมทาง

สังคม แนวทางการสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือให

สอดคลองกับบริบทสังคมขนาดใหญภายใตกรอบการบริหาร

ภาครัฐและกฎหมาย ครอบคลมุหวัขอเชิงวิชาการท่ี

หลากหลายเพ่ือนสรางฐานความเขาใจและความเช่ือมโยงของ

ประเด็นทางสังคม เชน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การทํา

ธุรกิจ การออกแบบ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษา 

GS601 Sustainability and 

the Global Political 

Economy (3cr) 

ลศ.601 ความยั่งยืนและ

เศรษฐศาสตรการเมืองโลก (3 

หนวยกิต) 

Using the UN SDG framework, the course examines the major 

global and local sustainability challenges and pathways 

towards achieving the SDGs.  Students examine the role of 

various state and non-state actors in creating a sustainable 

world. Moreover, students learn to apply theories and 

frameworks to understand the political-economic dimensions 

of global and local sustainability challenges and how state and 

non-state actors can navigate them to achieve the SDGs. 

Strong consideration is given to the challenges and 

opportunities that emerge from global interconnection. 

กรอบแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาตมิา
ใชเปนหลักในการตรวจสอบปญหาตางๆ ท้ังในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ินท่ีมีความทาทาย และหาหนทางในการแกไข
ปญหาเหลาน้ันเพ่ือบรรลเุปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
นักศึกษาจะไดเรยีนรูบทบาทของหนวยงานท้ังของภาครัฐและ
ไมไดมาจากภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสรางสรรคสังคม
โลกท่ียั่งยืน นอกจากน้ียังจะไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีเพ่ือ
ทําความเขาใจมิตดิานเศรษฐศาสตรการเมืองระดับโลกและ
ความทาทายดานความยั่งยืนในระดับทองถ่ิน ตลอดจนวิธีการ
ท่ีหนวยงานน้ัน ๆ ใชดําเนินการเพ่ือบรรลเุปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน โดยจะเนนย้ําประเด็นเรื่องความทาทายและโอกาสท่ี
เกิดข้ึนจากการเช่ือมตอกันของพลเมืองโลก 

GS603 Approaches to Social 

Innovation (3cr) 

This course introduces students to the theories, strategies, and 

processes of social innovation and social change. Students 

นําเสนอทฤษฎี กลยุทธและกระบวนการดานนวัตกรรมสังคม

และการเปลีย่นแปลงสังคม นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับ
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ลศ. 603 วิธีการทางนวัตกรรม

สังคม (3 หนวยกิต) 

learn about sociological and anthropological theories of social 

change while also learning about various strategic approaches 

to societal change. Importantly, the course also draws on 

business theories of innovation such as disruptive innovation 

and platform business models and examines their potential for 

driving social change through market mechanisms. Through 

case studies, students study individuals, groups and 

organisations who have catalysed positive social change 

through the market, government, and non-profit organisational 

channels.   

ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในดานการ

เปลี่ยนแปลงสังคม รวมไปถึงการศึกษากลยุทธท่ีหลากหลายใน

การเปลีย่นแปลงสังคม ท้ังน้ี รายวิชาน้ีจะกลาวถึงทฤษฎีทาง

ธุรกิจเก่ียวกับนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมท่ีสรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน ตลอดจนศึกษารูปแบบทางธุรกิจท่ี

มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมผานกลไกการตลาด และ

กรณีศึกษาท่ีเปนผลงานของบุคคล  กลุม หรือองคกรท่ีสราง

การเปลีย่นแปลงทางสังคมเชิงบวกผานชองทางตลาด รัฐบาล 

และองคกรไมแสวงหากําไร 

GS611 Research and Design 

Thinking (3cr) 

ลศ.611 หลักการวิจัย และการ

คิดเชิงออกแบบ (3 หนวยกิต) 

This course provides students with the foundational skills of 

social science research and design thinking to prepare students 

to conduct academic research as well as research for practical 

social innovation research projects.  Students learn about 

qualitative and quantitative research methods and tools to 

design and execute research projects.  Students develop skills 

in ethnographic methods and conceptual tools used to engage 

in place-based social inquiry. The course will also provide a 

theoretical and practical explanation about the research, 

sampling, data collection, field-visit, interviewing, and details 

about ethical issues, questionnaires, data analysis and other 

relevant issues. 

เสรมิสรางทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
การคิดเชิงออกแบบ เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมตัวในการทําวิจยั
เชิงวิชาการ รวมถึงการทําโครงการวิจัยนวัตกรรมสังคมเชิง
ปฏิบัติ นักศึกษาจะไดเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ เครื่องมือการในออกแบบและเก็บขอมลู 
ตลอดจนพัฒนาทักษะดานกระบวนการทางชาติพันธุวรรณา
และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงสังคมในสถานท่ีตางๆ 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะไดเรียนรูหลักการท้ังเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือกกลุมตวัอยาง การเก็บขอมูล การลง
พ้ืนท่ี การสัมภาษณ รวมถึงประเดน็ท่ีเก่ียวของอ่ืนท้ังเรื่อง
จริยธรรมการวิจัย การทําแบบสอบถาม และการวิเคราะห
ขอมลู 
 

GS613 Designing 

Organizations for Impact 

(3cr) 

Students study the structure and dynamics of organizational 

systems and learn to design organization structures and create 

impactful cultures aligned with strategic goals. Consideration is 

นักศึกษาจะไดเรยีนรูโครงสรางและพลวัตของระบบองคกร 

เรียนรูการออกแบบโครงสรางองคกร การสรางวัฒนธรรมท่ีมี

อิทธิพลและสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ โดยจะมีการ
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ลศ.613 การบริหารการออกแบบ

องคกรสอดคลองกับบริบททาง

สังคม (3 หนวยกิต)  

given to the external environment, technology, organisational 

structure (and their interrelationship), organizational culture 

and change management. The course also covers innovative 

business models, financing organizations, and innovation 

culture. Students learn to recognize, manage and overcome 

bottlenecks hampering organizational growth, achievement of 

strategic organizational, and delivering social impact. Students 

also learn about enterprise models and innovative financing 

mechanisms that support social impact projects. 

พูดถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอมภายนอก เทคโนโลยี โครงสราง

องคกร (รวมถึงความสัมพันธระหวางกัน) วัฒนธรรมองคกร 

และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี รายวิชา

ยังครอบคลุมเรื่องรูปแบบการทําธุรกิจเชิงนวัตกรรม การเงิน

ในองคกร และวัฒนธรรมนวัตกรรม นักศึกษาจะไดเรยีนรูการ

บริหารและจดัการอุปสรรคท่ีขัดขวางการเติบโตขององคกร 

การสรางกลยุทธในการบริหารองคกร และสรางแรงกระเพ่ือม

ทางบวกใหแกสังคม รวมถึงการเรยีนรูรูปแบบของกิจการและ

กลไกลการเงินเชิงนวัตกรรมท่ีชวยสนับสนุนโครงการเพ่ือสังคม 

GS621 Seminar on Social 

Innovation and 

Sustainability (3cr) 

ลศ.621 เสวนาในหัวขอ

นวัตกรรมสังคมและความยั่งยืน 

(3 หนวยกิต) 

In this course, students develop practical skills for 

understanding sustainability challenges and developing social 

innovations through a variety of workshops and practical 

experience. To complement the academic and theoretical 

knowledge and skills acquired in other courses, students 

engage in practical design and entrepreneurial workshops to 

produce social innovation and sustainable solutions. They 

have the opportunity to engage with and learn first-hand from 

social entrepreneurs and innovators who are active in creating 

solutions for pressing societal and environmental challenges.  

ในรายวิชาน้ีนักศึกษาจะไดพัฒนาทักษะในการปฏิบัติและสราง

เสรมิความเขาใจเก่ียวกับความทาทายดานความยั่งยืน การ

พัฒนานวัตกรรมสังคมผานการอบรมเชิงปฏิบัติการและการลง

มือปฏิบัติจริง นําความรูเชิงวิชาการ ทฤษฎีและทักษะท่ีได

เรียนรูจากรายวิชาอ่ืน มาใชในการออกแบบ และการอบรม

ภาคปฏิบัติในเชิงการเปนผูประกอบการเพ่ือผลิตนวัตกรรม

สังคมและหาหนทางการแกปญหาอยางยั่งยืน นักศึกษาจะมี

โอกาสไดเรียนรูจากประสบการณจริงของผูประกอบการสังคม

และนักนวัตกรรมท่ีกําลังคิดคนวิธีการรับมือกับปญหาท่ีทาทาย

ตาง ๆ ท้ังดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

GS741 Research methods 

for Social innovation and 

Sustainability (3cr) 

ลศ.741 ระเบียบวิธีวิจยัดาน

นวัตกรรมทางสังคม 

และความยั่งยืน (3 หนวยกิต) 

The goal of ‘Research Methods for social innovation and 

sustainability’ is to learn how research is being done, and to 

put that knowledge into practice. Students will learn how to 

apply a great number of tools and techniques, draw 

conclusions from the research. It will describe both qualitative 

and quantitative research, their design, problems and tools to 

 เปาหมายของรายวิชาน้ี คือการเรยีนรูวิธีการทําวิจัยและการ

นําความรูสูการปฏิบัติ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือ

และเทคนิคมากมายเพ่ือหาขอสรปุจากการวิจัย โดยจะมีการ

สอนท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการออกแบบการ

วิจัย ปญหาการวิจัย และเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย ท้ังน้ี 

เน่ืองจากรายวิชาเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัยข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ัน 
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investigate. As a general course on research methodology, it 

will provide the theoretical and practical explanation about 

the research, sampling, data collection, field-visit, interviewing, 

and details about ethical issues, questionnaires, data analysis 

and other relevant issues. It is expected that this course will 

enable the participants to take advanced research with sound 

technical knowledge about methodology.   

หัวขอการเรียนรูจึงเปนเรื่องวิธีการ ท้ังการคัดเลือกกกลุม

ตัวอยาง การเก็บขอมลูการสํารวจภาคสนามการสัมภาษณท้ัง

ในทางทฤษฎีและปฏิบัตริวมถึงประเด็นดานจริยธรรม การทํา

แบบสอบถามการวิเคราะหขอมลูและประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของโดยคาดหวังวานักศึกษาจะสามารถทําการคนควา

วิจัยข้ันสูงไดดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

GS743 Introduction to 

Philosophy of Social 

Science (3 Cr) 

ลศ.743  ปรัชญาสังคมศาสตร (3 

หนวยกิต) 

The introductory course provides an overview of ontological 

and epistemological traditions and their implications for 

contemporary social science. It covers paradigmatic traditions - 

programmatic and methodological standpoints. The course 

also provides an overview of methodological implications and 

strategies. The course illustrates the building blocks of social 

science, descriptive strategies, traditions of interpretation, 

forms of aggregation and strategies of inference, forms of 

explanation and explanatory strategies. The course concludes 

with the controversies within the field of philosophy of 

science. 

รายวิชาน้ีเปนการใหภาพรวมของรูปแบบและความหมายเชิง

ภววิทยาและญาณวิทยาในหลักสังคมศาสตรรวมสมัย โดย

ครอบคลมุกระบวนทัศนแบบดั้งเดมิท่ีมีท้ังจุดยืนดานระเบียบ

วิธีการและแบบแผน นอกจากน้ียงันําเสนอในเรื่องกลยุทธและ

การประยุกตใช  มีการยกตัวอยางฐานรากของแนวคิด

สังคมศาสตร กลยุทธการพรรณนาความ การแปลความหมาย

และการตีความ การสรางขอสรุปและการอนุมาน และการ

อรรถาธิบายความ โดยรายวิชาน้ีจะรวมเอาประเด็นขอถกเถียง

ตาง ๆ ในศาสตรสาขาปรัชญาเขามาไวดวย 

GS762 Seminar on 

Sustainability Practices (3cr)  

ลศ.762 สัมมนาการปฏิบัติการ

ดานความยั่งยืน  (3 หนวยกิต) 

 

In this course, students acquire competencies in sustainability 

defined as “the capability of an organization to transparently 

manage its responsibilities for environmental stewardship, 

social well-being, and economic prosperity over the long-term 

while being held accountable to its stakeholders.” Through 

this course, students learn how to develop and execute 

sustainable organisational practices through studying a range of 

ในรายวิชาน้ีนักศึกษาจะไดสรางเสริมสมรรถภาพดานความ

ยั่งยืนซึ่งหมายถึง“ความสามารถขององคกรในการบริหาร

อยางโปรงใสในดานความรับผิดชอบและการดูแลสิ่งแวดลอม 

ความเปนอยูท่ีดีของสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาวและในขณะเดียวกันก็ตองรับผิดชอบตอผูมีสวนได

สวนเสยีทุกฝาย” อีกท้ังจะไดเรยีนรูการพัฒนาและการ

ดําเนินการขององคกรตามแนวทางปฏิบัติการท่ียั่งยืนผาน
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case studies. Students are expected to study local enterprises 

and learn first-hand from corporate leaders endeavouring to 

develop sustainable enterprises.   

 

กรณีศึกษาอันหลากหลาย และผานกิจการในทองถ่ินตลอดจน

ประสบการณตรงของบุคคลผูนําพาองคกรของตนเองไปสู

ความยั่งยืน   

ลศ.900 วิทยานิพนธ (3 หนวย

กิต)                                                                   

GS900 Thesis - 36 Credits 

The dissertation is an opportunity to draft a proposal and carry 

out research to build new knowledge in sustainability, social 

innovation, development or business, and demonstrate his/her 

ability to formulate, investigate, and analyse a problem in a 

practice setting. Students will write a dissertation on their 

chosen subject. The dissertation will be published and 

disseminated in regional or international academic journals. 

Students are required to have ethics regarding research and 

academic publication. 

การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดแสดง

ความสามารถในการกําหนด สืบคนและวิเคราะหปญหาใน

สถานการณจริง อันกอใหเกิดองคความรูใหม ในสาขาวิชา

ความยั่งยืน นวัตกรรมสังคม การพัฒนาหรือธุรกิจอยางยั่งยืน 

เขียนวิทยานิพนธในสาขาวิชาความยั่งยืน นวัตกรรมสังคม 

การพัฒนาหรือธุรกิจ และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน

รายงานวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานลงในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ มีจรยิธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมใน 

การเผยแพรผลงานวิชาการ 

 

 

ลศ.901 วิทยานิพนธ  (3 หนวย

กิต)                                                                                          

GS901 Thesis - 48 Credits 

The dissertation is an opportunity to draft a proposal and carry 

out research to build new knowledge in sustainability, social 

innovation, development or business, and demonstrate his/her 

ability to formulate, investigate, and analyse a problem in a 

practice setting. Students will write a dissertation on their 

chosen subject. The dissertation will be published and 

disseminated in regional or international academic journals. 

Students are required to have ethics regarding research and 

academic publication. 

การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดแสดง

ความสามารถในการกําหนด สืบคนและวิเคราะหปญหาใน

สถานการณจริง อันกอใหเกิดองคความรูใหม ในสาขาวิชา

ความยั่งยืน นวัตกรรมสังคม การพัฒนาหรือธุรกิจอยางยั่งยืน 

เขียนวิทยานิพนธในสาขาวิชาความยั่งยืน นวัตกรรมสังคม 

การพัฒนาหรือธุรกิจ และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน

รายงานวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานลงในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ มีจรยิธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมใน 

การเผยแพรผลงานวิชาการ 
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