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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิามานุษยวทิยา 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยท์่าพระจนัทร์ คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา 
ภาษาองักฤษ  Doctor of  Philosophy Program in Anthropology 

  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (มานุษยวทิยา) 
                 ช่ือยอ่    ปร.ด. (มานุษยวทิยา) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Doctor of Philosophy (Anthropology) 
                     ช่ือยอ่    Ph.D. (Anthropology) 

 
3. วชิาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 ไม่นอ้ยกวา่  60 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษา 3 ปีคร่ึง (7 ภาคการศึกษา
ปกติ) ถึง 5 ปี (10 ภาคการศึกษาปกติ) 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนกัศึกษาไทยเป็นหลกั และนกัศึกษาต่างชาติท่ีใชภ้าษาไทยไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน
โดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวทิยา ฉบบั พ.ศ. 2551 
 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ............ 
       เม่ือวนัท่ี.............................. 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดั 
      การศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ............... เม่ือวนัท่ี ................................ 
 ไดก้ารอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี....................... 
      เม่ือวนัท่ี .............................. 
 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2558 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 3 ปี) 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 
 ดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวทิยามีความรู้ความสามารถในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทาง
สังคม  วฒันธรรม  ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงของ
ปัจจัยต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถเข้าท างานทั้ งในภาครัฐและเอกชนได้อย่าง
กวา้งขวางในฐานะนกัวจิยั  นกัพฒันา  อาจารย ์ และงานทางดา้นวฒันธรรม  รวมถึงประกอบอาชีพ
อิสระ 
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9. ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา /สถาบัน/ ปีการศึกษาทีจ่บ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ยกุติ  มุกดาวจิิตร Ph.D. (Anthropology) University of  Wisconsin-Madison, 
U.S.A.(2550) 
M.A. (Anthropology) University of  Wisconsin-Madison, 
U.S.A.(2543) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 
ศ.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

 อาจารย ์ สายพิณ ศุพุทธมงคล Ph.D.(Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 
ร.บ. (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2526) 

 อาจารย ์ รัตนา  โตสกุล Ph.D. (Anthropology) University of  Washington, U.S.A. 
(2540) 
M.A. (Development Studies) Institute of Social Studies,                  
The Netherlands (2529) 
อ.บ. (ภาษาเยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2522) 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

10.1 สถานท่ี : โครงการบณัฑิตศึกษาคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ตึกเอนกประสงค ์3 
(อาคารส านกัหอสมุดเดิม) ชั้น 3 และคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ชั้น4) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  

10.2 อุปกรณ์การสอน : โครงการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                    
มีอุปกรณ์การเรียน การสอน ไดแ้ก่ ห้องอ่านหนังสือท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน ห้องปฏิบติัการวิจยั (คอมพิวเตอร์) ไวใ้ห้บริการแก่นกัศึกษา 
ตลอดจนมีโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉาย ภาพน่ิง 
เคร่ืองฉายวดีีทศัน์ และเคร่ือง LCD เป็นตน้ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้วิ ถี ชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให ้                      
มีการแข่งขนัสูง รวมทั้งตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขนัสูงไปด้วยส่งผลให้มีผูต้อ้งการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาโทมากข้ึนทุกปี สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงเปิดหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย  ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ 



 

 

 

4 

(โครงการเล้ียงตวัเอง) ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเรียนค่อนขา้งสูง หรือหลกัสูตรโครงการปกติท่ีมีค่าใชจ่้าย
ในการเรียนถูก ช่วยลดภาระทางดา้นเศรษฐกิจแก่ผูเ้รียน เช่นเดียวกบัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยาน้ีท่ีเป็นหลกัสูตรโครงการปกติ เรียนเต็มเวลาในวนัเวลาราชการ เน้นการ
จดัการเรียนการสอนในเชิงวิชาการท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้และใช้ทรัพยากรของคณะ
และมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการส่ือสารได้ท าให้สภาพสังคมและ
วฒันธรรมไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซบัซ้อน และเกิดความขดัแยง้ทางสังคมในระดบัต่างๆ
อย่างกว้างขวาง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชา
มานุษยวิทยามาท าความเขา้ใจวิถีในสังคมไทย  ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิ 
ของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 เน้นและสนบัสนุนให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองมีความสนใจอย่างเต็มท่ี  
นกัศึกษาทางมานุษยวิทยาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผูท่ี้คิดเป็น สามารถมองเห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ สามารถอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถวิพากษ์
และเสนอความคิดไดอ้ยา่งครอบคลุมและชดัเจน  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสาขาอาชีพ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 ดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้ เป็นก าลังส าคัญในสังคม                    
ท่ีจะท าหน้าท่ีทางด้านการสอน  การวิจยั  การท างานพฒันาทางดา้นวฒันธรรมทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  นอกจากจะผลิตทรัพยากรทางแรงงานให้แก่สังคมแล้ว  หลกัสูตรปรารถนาท่ีจะสร้าง
สมาชิกสังคมท่ีสามารถตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย  สามารถวิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเองใน
สังคมไทยภูมิภาค และระบบโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1  รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  - ไม่มี- 
           
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมา
เรียน 
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  - ไม่มี- 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  - ไม่มี- 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีการศึกษาขา้มวฒันธรรมและการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาส
เรียนรู้และพฒันาทางวิชาการอยา่งเต็มศกัยภาพของแต่ละคน นอกจากนั้นยงัเน้นการท างานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างอาจารยแ์ละ นักศึกษาในประเด็นศึกษาท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนั ทั้งน้ี          
เพื่อสร้างบุคลากรทางวิชาการและการวิจยัให้แก่สังคม ผูจ้ะมีส่วนในการพฒันาและเสริมสร้าง   
ความเป็นธรรมในสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในทาง
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ระดบัโลกและระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งใหญ่
หลวงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมไทย การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่
จ  าเป็นตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง และมีองคค์วามรู้ท่ีเขม้แข็งเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัจะ
เป็นพลงัในการปรับเปล่ียนสังคมใหด้ ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 

ดว้ยเหตุน้ี สังคมไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดา้นการวิจยัในระดบัสูง 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวฒันธรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา   
เน้นการฝึกฝน ให้ผูศึ้กษามีความช านาญทางการวิจยัทางมานุษยวิทยา สามารถคน้หาและศึกษา
ขอ้มูลภาคสนามได้ในระดับลึก สามารถใช้การเปรียบเทียบสภาพสังคมและการเปล่ียนแปลง             
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเดียวกันและใน ส่วนอ่ืนๆ ของโลกมาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามไดอ้ยา่งรอบดา้น และเช่ือมโยงกนัอยา่งมีระบบ และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยงัไม่มีการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยา 

บุคลากรทางดา้นมานุษยวิทยาท่ีมีการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตจึงจบการศึกษามาจากต่างประเทศ
ทั้งส้ิน  เพื่อการปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัความเปล่ียนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และส่วนอ่ืนๆของโลก
ดงักล่าว และเพื่อตอบสนองความตอ้งการบุคคลากรทางมานุษยวิทยาดงักล่าว คณะสังคมวิทยาและ
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มานุษยวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวทิยา 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 1) เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว ดุษฎีบณัฑิตสามารถสังเคราะห์และประเมินองค์ความรู้ทาง 
มานุษยวทิยาและสามารถวจิยัในประเด็นศึกษาท่ีมีความส าคญัในสังคม 

2) วิจยัและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม โดยเฉพาะ
มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัในระดบัอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนท่ีด าเนินการดา้นงานพฒันา 

3) เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 คาดวา่จะด าเนินการให้แลว้เสร็จครบถว้นภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

การพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
1.  แผนการพฒันาการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การวจิยัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อน
ท าวจิยัและเช่ือมโยงงานวจิยั
สู่การเรียนการสอน 
2.  ใหน้กัศึกษาท าวจิยัตั้งแต่
การเรียนรายวชิาไปจนถึงการ
ท าวทิยานิพนธ์ 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมวชิาการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท าวจิยั  เช่น  
การสัมมนา  เสวนา                
การประชุมทางวชิาการ 
1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์น 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ 
2. พฒันา/ปรับปรุงระบบ
อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า แ ล ะ
กิจกรรมให้สะทอ้นความเอ้ือ
อาทรและให้ความส าคญัต่อ
ผูเ้รียน 
3. พฒันาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเ รียน รู้ด้วย

1.  จ านวนงานวจิยัของอาจารย ์
2.  จ  านวนผลงานวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ี
ได้ รับการน า เสนอ  ตีพิ มพ ์             
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
3.  จ  านวนโครงการกิจกรรม
วิชาการท่ีคณะจดั/พานกัศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า
ภายนอกสถาบนั 
1.ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
คณะ 
 
3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
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การพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  แ ผ น ก า ร พัฒ น า ทั ก ษ ะ             
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเ รียนรู้ทั้ ง             
5  ดา้น 

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4. ส่งเสริมการประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
1.พฒันาทกัษะการสอนของ
อ า จ า ร ย์ ท่ี เ น้ น ก า ร ส อน           
ด้ า น คุณธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม         
ดา้นความรู้ทกัษะ ทางปัญญา
, ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะในการวิเคราะห์และ
การส่ือสาร  

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. จ านวนรายวชิาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียนในการจดัการ
เรียนการสอน กิจกรรมทาง
วชิาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
คณะ 
1.จ านวนโครงการการพฒันา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ                      
การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
2.ระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ท่ีมุ่งผลการเรียน          
รู้ทั้ง 5 ดา้น 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา  
ในระบบทวิภาค มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15 สัปดาห์  และอาจ
เปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่โมงการศึกษา
ในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

        ไม่มี 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
        ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วนั-เวลาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน- กนัยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบติัดงัน้ี 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ 
ท่ีเทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบนัท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ 

ตอ้งมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมอย่างต ่า 3.5 จากระบบ 4.0 หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพ (เช่นงานวิจัยบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ บทความทางวิชาการท่ีเสนอในท่ี
ประชุมสัมมนาระดบัมหาวทิยาลยัข้ึนไป เป็นตน้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีท่ีผา่นมา 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET ไม่นอ้ยกวา่ 550 หรือ TOEFL 

ไม่นอ้ยกวา่ 550 ส าหรับ Paper-Based Test หรือไม่นอ้ยกวา่ 213 ของ Computer-Based Test หรือ           
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ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต ่ ากว่า 5.5               
โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัสอบถึงวนัสมคัร 

3) ในกรณีท่ีผลทดสอบภาษาองักฤษไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด อาจได้รับการพิจารณา
รับเขา้ศึกษาก่อนได ้โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป 
หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-Based Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน 
ส าหรับ Computer-Based Test หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test หรือ 
IELTS ในระดบั 5.0 ข้ึนไป โดยผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษให้ไดผ้ลคะแนน
ตามเกณฑ์ ขอ้ 2 ภายในปีการศึกษาท่ีหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนั้นนกัศึกษาจะตอ้งพน้
สถานภาพนกัศึกษา 

4) ผูเ้ข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั (research proposal) ท่ีผูส้มัคร
ประสงคจ์ะพฒันาเป็นวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หนา้ ขอ้เสนอดงักล่าว
จะตอ้งระบุหวัขอ้วจิยั ประเด็นวจิยั และวธีิการวจิยัท่ีนกัศึกษาจะพฒันาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดบั
ดุษฎีบณัฑิต โดยขอ้เสนอดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นศึกษาท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาตั้ง
ไวใ้นแต่ละปี พร้อมทั้งช้ีให้เห็นวา่โครงการดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จะตอบสนองการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของนกัศึกษา
ไดอ้ยา่งไร 

5) ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งแสดงจดหมายรับรองคุณสมบติั (letter of recommendation) จาก
บุคคลท่ีสามารถประเมินศกัยภาพทางการศึกษาและการวจิยัของผูส้มคัรได ้จ านวน 2 ฉบบั 

6) เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) บางรายขาดทุนการศึกษา 
      2) คะแนนภาษาองักฤษในการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      1) ประสานงานหรือจดัหาทุนจากแหล่งทุนทั้งในและนอกมหาวทิยาลยัใหน้กัศึกษา 
           2) ให้ผูส้มคัรท่ีผลทดสอบภาษาองักฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพิจารณา
รับเขา้ศึกษาก่อนได ้โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีผลทดสอบภาษาองักฤษขั้นต ่าตามท่ีคณะระบุ (ขอ้ 3 ของ
การคดัเลือกเขา้ศึกษา) แลว้จะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษใหม่เพื่อให้ไดผ้ลคะแนนตามเกณฑ ์
(ขอ้ 2 ของการคดัเลือกเขา้ศึกษา) ภายในปีการศึกษาท่ีหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนั้น
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จะตอ้งพน้สภาพนกัศึกษา นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนให้นกัศึกษาฝึกฝนภาษาองักฤษโดยเนน้การอ่าน
ต าราท่ีเป็นภาษาองักฤษทุกรายวชิา 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
        รับปีละ 5 คน และคาดวา่จะมีผูส้ าเร็จการศึกษาปีละ 5 คน 

 นกัศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี  1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี  2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี  3 - - 5 5 5 
ชั้นปีท่ี  4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะจบ - - - 5 5 
  

2.6 งบประมาณตามแผน (ปีงบประมาณ 2554) 
 งบประมาณ  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะสังคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา ไดรั้บงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ) ดงัน้ี 
1. งบประมาณแผ่นดิน 
 งบบุคลากร      2,312,520.00   บาท 
  หมวดเงินเดือน     2,246,520.00  บาท 
 งบด าเนินการ      79,600.00   บาท 
  หมวดค่าใชส้อย     79,600.00   บาท 
  หมวดค่าวสัดุ          -------    บาท 
  หมวดสาธารณูปโภค      อยูท่ี่ส่วนกลาง 
 งบลงทุน 
  หมวดครุภณัฑ์         -------    บาท 
2. งบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพเิศษ) 
 งบเงินอุดหนุน        200,000.00   บาท 
  เงินอุดหนุนบณัฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)      200,000.00   บาท 
 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน      2,526,120.00   บาท 
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 ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  30,000.00  บาท  โดยมีการบริหารจดัการเป็นโครงการภาคปกติ 
ใชง้บประมาณแผน่ดินประจ าปี และงบประมาณรายไดห้น่วยงาน (งบพิเศษ) 

2.7 ระบบการศึกษา 
  √ จดัการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 � แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 � แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 � แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 � อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
         เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา               
พ.ศ. 2553 ขอ้ 12.15 และขอ้ 19 
 
3. โครงสร้างหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลกัสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผนการศึกษา เป็นแบบ 2 คือ เนน้การวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง
และก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการ วชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพิ่มเติม 

 วชิาบงัคบั 15  หน่วยกิต 
 วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่   9 หน่วยกิต 
 วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

               ทั้งน้ี คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อาจพิจารณาใหน้กัศึกษา ศึกษาวชิาเสริมพื้นฐาน
ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกโดยมีเง่ือนไข กล่าวคือ ผูผ้่านการคดัเลือกซ่ึงไม่เคยศึกษา
รายวิชาทางดา้นมานุษยวิทยา ให้ศึกษารายวิชาในระดบัปริญญาโทเพิ่มเติม โดยตอ้งศึกษาให้ได้
ระดบั B ข้ึนไป จึงจะถือวา่นกัศึกษาสอบวิชาเสริมพื้นฐานผา่นไดร้ะดบั P (ผา่น) ทั้งน้ีผลการศึกษา
จะไม่น ามาคิดรวมหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัเฉล่ียสะสม 

ลกัษณะของหลกัสูตร ทางด้านเนือ้หา องค์ประกอบหลกั  ได้แก่ 
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1.  ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะทางดา้นสังคมและวฒันธรรม          
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีและวธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา 

2.  ความรู้เฉพาะด้านทางมานุษยวิทยา  ตามความเช่ียวชาญของผูส้อนและ           
ความสนใจของนกัศึกษา 

3.  ความรู้และความช านาญในการวิเคราะห์  ไดแ้ก่ความเขา้ใจในกรอบทฤษฎี        
การหาขอ้มูลภาคสนาม และการเช่ือมโยงความคิดท่ีเป็นนามธรรมกบัขอ้มูลรูปธรรม 

4.  ความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคิด ในการท าความเขา้ใจประเด็นปัญหา
ร่วมสมยัในสังคมไทยทางดา้นวธีิการศึกษา หลกัสูตรเนน้การท่ีนกัศึกษาแต่ละคนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษาเป็นชุมชนท่ีจะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและวพิากษว์จิารณ์ซ่ึงกนัและกนั  

3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 3.1.3.1  รหัสวชิา 

รหสัวชิาในหลกัสูตร ประกอบดว้ยอกัษรยอ่ 1 ตวั/ 2 ตวัและตวัเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 
อกัษรยอ่ ม./ AN หมายถึงรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

มานุษยวทิยา 
เลขรหสัวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาของแต่ละกลุ่ม/วชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มของลกัษณะวชิา 
           เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาบงัคบั 
           เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะทาง 
           เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจกัรวาลวทิยา 
           เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
           เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 
           เลข 5 หมายถึง กลุ่มวชิาชุมชน การพฒันา และความทนัสมยั 
           เลข 9 หมายถึง กลุ่มวชิาประเด็นศึกษาเฉพาะ 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ระดบัของวชิา 
           เลข 8 หมายถึง รายวชิาระดบัดุษฎีบณัฑิต 
           เลข 9 หมายถึง วทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  

 
 
 
   3.1.2.2 รายวชิา 
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1) วชิาบงัคบั มี 4 วชิา รวม 15 หน่วยกิต นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบัทั้ง 
4 วชิา ดงัน้ี 

 

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ม. 801 
AN 801 
 
ม. 802 
AN 802 
 
ม. 803 
AN 803 
 
ม. 804 
AN 804 

ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา I  
History and Theory in Anthropology I 
 
ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา II 
History and Theory  in Anthropology II 
 
วธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา 
Anthropological Research 
 
พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
Pre-fieldwork and Proposal Writing 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

6 (3-6-15) 

 
2) วชิาเลือก 

         ให้นกัศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาในสาขามานุษยวิทยา
กลุ่มเดียวกนั หรือคนละกลุ่มกนั ดงัน้ี  
 

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1.  กลุ่มวชิาเฉพาะทาง 
ม.811 
AN 811 
 
ม.812  
AN 812 
 
ม.813 
AN 813 

ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ 
Theory and Methodology in Economic Anthropology 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการเมือง 
Theory and Methodology in Political Anthropology  
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
Theory and Methodology in Medical and Public Health 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
ม.814 
AN 814 
 
ม.815 
AN 815 
 

Anthropology 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางวฒันธรรมศึกษา 
Theory and Methodology in Cultural Studies 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นเพศภาวะ 
Theory and Methodology on Gender 

 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

2. กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจักรวาลวทิยา 
ม.821 
AN 821 
 
ม.822 
AN 822 
 
 
ม.823 
AN 823 

ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาภาษากบัวฒันธรรม 
Theory and Methodology in Language and Culture 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาคติชน 
Theory and Methodology in Anthropological 
Folklore Studies 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ 
Theory and Methodology in Religion and Belief Systems 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 
 

3 (3-0-9) 

3.  กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
ม.831 
AN 831 
 
ม.832 
AN 832 
 
ม.833 
AN 833 
ม.834 
AN 834 

ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นการธ ารงชาติพนัธ์ุ 
Theory and Methodology in Ethnicity 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา 
Theory and Methodology in Thai Studies from Anthropological 
Perspective 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
Theory and Methodology in Anthropology of  Southeast Asia 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก 
Theory and Methodology in  Anthropology of   East Asia 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

3 (3-0-9) 



 

 

 

15 

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

4.  กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
ม.841 
 
AN 841 
 
 
ม.842  
AN 842 

ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางโบราณคดีและมรดกวฒันธรรมเชิง
วพิากษ ์
Theory and Methodology in  Archaeology and Critical Heritage 
Studies 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
Theory and Methodology of Cultural Resource Management 

3 (3-0-9) 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 

5.  กลุ่มวชิาชุมชน การพฒันา และความทนัสมัย 
ม.851 
 
AN 851 
 
 
ม.852 
AN 852 

ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาชนบทและวาทกรรมการพฒันาในยคุ
โลกาภิวตัน์ 
Theory and Methodology on Rural Communities and 
Development Discourses in the Age of Globalization 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาวฒันธรรมขา้มพรมแดน 
Theory and Methodology in Transnational Cultures 

3 (3-0-9) 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
 

6.  กลุ่มวชิาประเด็นศึกษาเฉพาะ 
ม.891 
AN 891 
 
ม.899 
AN 899 

สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  
Special Topics Seminar in Anthropology 
 
การศึกษาคน้ควา้เอกเทศเฉพาะเร่ือง 
Independent Special Topics 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 

 
 
 
 
 
 
 
  3)  วทิยานิพนธ์ 
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รหัส รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.900 
AN 900 

วทิยานิพนธ์ 
Dissertation 

36 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 นกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาใหจ้บไดภ้ายใน 7 ภาคการศึกษา หรือ 3 ปีคร่ึง ดงัน้ี 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.801 
 
ม.XXX 
ม.XXX 
 

ประวติัแนวคิดและทฤษฎี
มานุษยวทิยา  
วชิาเลือก 
วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.802 
 
ม.803 
ม.XXX 
 

ประวติัแนวคิดและทฤษฎี
มานุษยวทิยา II 
การวจิยัทางมานุษยวทิยา 
วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.804 
 

พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
สอบวดัคุณสมบติั คร้ังท่ี 1 

6 หน่วยกิต 
 

          
ม.900 

 สอบวดัคุณสมบติั คร้ังท่ี 2 -3 

วทิยานิพนธ์                           

                   

9 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 
 

- 
 รวม 9 หน่วยกิต 

   
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 

3.1.5.1.1 วชิาบังคับ 
ม. 801 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา I     3 (3-0-9) 
AN 801 History and Theory in Anthropology I 
 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาคลาสสิก งานต้นฉบับทางทฤษฎีสังคม และ                   
งานชาติพนัธ์ุวรรณนา (ethnography) ท่ีเป็นพื้นฐานทางมานุษยวิทยา อาทิ ผลงานของ Karl Marx,          
Max Weber, Emile Durkheim ตลอดจนผลงานของนกัมานุษยวิทยาในยุคแรก มาจนถึงประมาณ
ช่วงทศวรรษ 1970 เช่น งานเขียนแนววิวฒันาการ โครงสร้าง-การหนา้ท่ี วฒันธรรมกบับุคลิกภาพ 
เศรษฐศาสตร์การเมือง มานุษยวทิยาการตีความ โครงสร้างนิยม 
 
ม. 802 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา II     3 (3-0-9) 
AN 802 History and Theory in Anthropology II 
 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่วมสมยั งานตน้ฉบบัทางทฤษฎีสังคม และงานชาติ
พนัธ์ุ วรรณนาท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดมานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น ผลงานของ Michel Foucault, 
Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, Judith Butler 
และผลงานทางมานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิบติัการ ชาติพนัธ์ุวรรณนาหลงั
โครงสร้างนิยม มานุษยวทิยาหลงัสมยัใหม่ วฒันธรรมศึกษา หลงัอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยาขา้ม
พรมแดน และชาติพนัธ์ุวรรณนายคุใหม่ 
 
ม. 803 วธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 803 Anthropological Research 
 กระบวนการสร้างความรู้ของนกัมานุษยวิทยา และวิธีวิทยาในทางมานุษยวิทยาท่ีส าคญัๆ 
เช่น ethnography, comparison, historical anthropology  การเช่ือมโยงทฤษฎีเขา้กบัประสบการณ์
ภาคสนาม การวิจยัภาคสนาม  และการวิจยัลกัษณะอ่ืนๆท่ีมีความส าคญัต่อการเขียนงานชาติพนัธ์ุ
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วรรณนา ตลอดจน ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลภาคสนาม ปัญหาตวัตนของนกัมานุษยวิทยากบั
ความเป็นวตัถุวิสัยของการศึกษา  การวิเคราะห์ การตีความ และการสร้างขอ้สรุปหรือขอ้เสนอทาง
วชิาการ 
 
ม. 804 พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์       6 (3-6-15) 
AN 804 Pre-fieldwork and Proposal Writing  
 การส ารวจแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นท่ีจะเป็นหัวข้อ
วทิยานิพนธ์ การส ารวจงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ และการเสนอ
บทส ารวจงานวิจยัและ/หรือแนวทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัวิทยานิพนธ์ในท่ีประชุมสัมมนาทาง
วชิาการ 
 

3.1.5.1.2 วชิาเลอืก 
1.  กลุ่มวชิาเฉพาะทาง 

ม. 811 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ    3 (3-0-9) 
AN 811 Theory and Methodology in Economic Anthropology 
 งานชาติพนัธ์ุวรรณนาดา้นมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ อาทิเช่น ขอ้ถกเถียงระหวา่ง substantivist 
กบั formalist มาร์กซิสม ์เศรษฐกิจแบบชาวนา แนวคิดการแลกเปล่ียน เศรษฐกิจแบบสังคมบริโภค 
มานุษยวทิยาของสังคมทุนนิยม และวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ 

 
ม. 812 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการเมือง    3 (3-0-9) 
AN 812 Theory and Methodology in Political Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธ์ุวรรณนาทางมานุษยวิทยาการเมือง                   
การเปรียบเทียบระบบและรูปแบบการเมืองของวฒันธรรมต่างๆ กลุ่มผูน้ าและชนชั้นทางสังคม 
กระบวนการทางการเมือง การตดัสินใจ ทฤษฎีเก่ียวกบัอ านาจ การใช้อ านาจควบคุม การสร้าง
ความเห็นพอ้งตอ้งกนั (consent) การต่อรองกบัอ านาจ และขบวนการทางการเมืองรูปแบบใหม่ๆ 

 
 

ม. 813 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการแพทยแ์ละสาธารณสุข  3 (3-0-9) 
AN 813 Theory and Methodology in Medical and Public Health Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี วิ ธีวิทยา และงานชาติพันธ์ุวรรณนาทางมานุษยวิทยาการแพทย ์                      
ทั้งการแพทยพ์ื้นบา้น และวิทยาศาสตร์การแพทยใ์นฐานะระบบวฒันธรรม การสร้างองค์ความรู้
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ของแพทยเ์ร่ืองโรค  โลกทศัน์และประสบการณ์ความเจบ็ป่วย และความทุกขข์องประชาชน มิติทาง
สังคม วฒันธรรมของพฤติกรรมการรักษาพยาบาล และการพฒันาสาธารณสุขในสังคมต่างๆ 

 
ม. 814 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางวฒันธรรมศึกษา     3 (3-0-9) 
AN 814 Theory and Methodology in Cultural Studies 
 แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวฒันธรรมศึกษา ประวติัศาสตร์ความคิดของนักคิด เช่น 
Antonio Gramsci และส านกัคิดท่ีเป็นจุดก าเนิดศาสตร์ดา้นวฒันธรรมศึกษา เช่น ส านกัเบอร์มิงแฮม
จากองักฤษ ส านกัแฟรงเฟิร์ต จากเยอรมนั และกลุ่มนกัคิดฝร่ังเศส (เช่น Louis Althusser, Roland 
Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau) เนน้ความคิดหลกัในการศึกษา
วฒันธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมกบัปฏิบติัการในการส่ือความหมาย ความจริงและการน าเสนอภาพ
ตวัแทน วฒันธรรมกบัอ านาจ วฒันธรรมอุตสาหกรรม การประสานทางวฒันธรรม วฒันธรรมวิถี
ประชา ตวับททางวฒันธรรมกบัการตีความโดยผูช้ม และกระบวนการสร้างความเป็นปัจเจกบุคคล
และอตัลกัษณ์ 
 
ม. 815 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นเพศภาวะ      3 (3-0-9) 
AN 815 Theory and Methodology on Gender 

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพนัธ์ุวรรณนาและการวิจยับทบาทและสถานภาพ
ของสตรี และการนิยามความเป็นหญิง-ชาย โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษาในสังคมวฒันธรรมต่างๆ 
กระบวนการและ ปัจจัยทางสังคม การเมือง วฒันธรรม จิตวิทยา และประวติัศาสตร์ ท่ีมีต่อ              
การนิยามอตัลกัษณ์และบทบาท ของความเป็นหญิง ความเป็นชาย เกย ์เลสเบ้ียน และเพศอ่ืนๆ 

 
           2.  กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจักรวาลวทิยา 
ม. 821 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาภาษากบัวฒันธรรม    3 (3-0-9) 
AN 821 Theory and Methodology in Language and Culture 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาในฐานะระบบการส่ือสาร กับวฒันธรรมซ่ึงภาษาเป็นส่ือ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมด้านต่างๆ เช่น ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ชนชั้น  
เพศภาวะ ท่ีเ ก่ียวข้องกับภาษา เน้นการศึกษาจากงานชาติพันธ์ุวรรณนาทางมานุษยวิทยา
ภาษาศาสตร์ วธีิวทิยาส าหรับการวจิยัภาษากบัสังคมและวฒันธรรม 
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ม. 822 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาคติชน     3 (3-0-9) 
AN 822 Theory and Methodology in Anthropological Folklore Studies 
 คติชนในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางวฒันธรรม โดยอาศยัแนววิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา 
และแนววิเคราะห์อ่ืนๆ กรอบการศึกษาคติชน เช่น genre, performance, domination and resistance 
งานชาติพนัธ์ุวรรณนาทางคติชน และการทดลองเก็บขอ้มูลคติชนเพื่อน ามาวเิคราะห์ 
 
ม. 823 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ   3 (3-0-9) 
AN 823 Theory and Methodology in Religion and Belief Systems 
 การเปรียบเทียบระบบความเช่ือแบบต่างๆ ศาสนาของโลก ลทัธิพิธี ขบวนการทางศาสนา
ใหม่ในสังคมร่วมสมยั งานชาติพนัธ์ุวรรณนาและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ 
 

3. กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
ม. 831 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นการธ ารงชาติพนัธ์ุ     3 (3-0-9) 
AN 831 Theory and Methodology in Ethnicity 
 งานชาติพนัธ์ุวรรณนาและวิธีวิทยาดา้นความส านึกและการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ชาติ
พนัธ์ุ (ethnic identity) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่างชาติพนัธ์ุ 
กระบวนการและกลไกในการรักษาอตัลกัษณ์ และขอบเขตทางชาติพนัธ์ุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุกบัรัฐ และอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ต่อส านึกทางชาติพนัธ์ุ 
 
ม. 832 ทฤษฎีและวธีิวทิยาไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา    3 (3-0-9) 
AN 832 Theory and Methodology in Thai Studies from Anthropological Perspective 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธ์ุวรรณนาท่ีศึกษาสังคมไทยตั้ งแต่ช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา และงานเขียนท่ีเป็นองค์ความรู้หลกัเก่ียวกบัสังคมไทยในดา้น
ต่างๆ และชีวิตทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีส าคญัในสังคมไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุกบัรัฐ-ชาติ อาณานิคมตะวนัตก และกระแสโลกาภิวตัน์ 
 
ม. 833 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 
AN 833 Theory and Methodology in Anthropology of Southeast Asia 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษาสังคม วฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานชาติพันธ์ุวรรณนา ลักษณะทางชาติพันธ์ุ ว ัฒนธรรม การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุกบัรัฐ-ชาติ อาณานิคม
ตะวนัตก และกระแสโลกาภิวตัน์ 



 

 

 

21 

 
ม. 834 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก    3 (3-0-9) 
AN 834 Theory and Methodology in Anthropology of East Asia 
 ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการเปรียบเทียบสังคม วฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในจีน 
เกาหลี ญ่ีปุ่น ท่ีปรากฏในงานชาติพนัธ์ุวรรณนา ลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุกบัรัฐ-ชาติ อาณานิคมตะวนัตก และ
กระแสโลกาภิวตัน์ 

 
4.  กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

ม. 841 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางโบราณคดีและมรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ์  3 (3-0-9) 
AN 841 Theory and Methodology in Archaeology and Critical Heritage Studies 
 แนวคิด ทฤษฎี หลกัวิธีวิทยาทางโบราณคดี การศึกษาสังคมในอดีตโดยการมองผ่านวตัถุ
ทางวฒันธรรม โบราณคดีกบัองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น โบราณคดีกบัแนวคิดวฒันธรรม
ศึกษา โบราณคดีกบัอุตสาหกรรมวฒันธรรม โบราณคดีกบัเพศสถานะ แนวคิดมรดกวฒันธรรมใน
ฐานะส่ิงสร้างทางวฒันธรรม ทั้งจากแง่มุมของเจา้ของวฒันธรรมเอง และจากมุมมองท่ีถือว่าเป็น
สากล แนวความคิดมรดกโลก งานชาติพนัธ์ุวรรณนาว่าดว้ยการร้ือฟ้ืน การสร้าง ประดิษฐ์ หรือ
สถาปนาความเป็นประเพณีรูปแบบต่างๆ การท่องเท่ียว การสร้างอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน และนโยบาย
อนุรักษว์ฒันธรรมของรัฐ 

 
ม. 842 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม   3 (3-0-9) 
AN 842 Theory and Methodology of Cultural Resource Management 
 ความรู้พื้นฐานในการอนุรักษ์วตัถุวฒันธรรมและการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ แนวความคิด
เร่ืองทรัพยากรวฒันธรรม รูปแบบ ลกัษณะ ปัญหา รวมทั้งแนวคิดและวิธีการจดัการเพื่อธ ารงรักษา
และเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของทรัพยากรวฒันธรรม ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของ
พิพิธภณัฑสถานวิทยา      ขอ้วิพากษ์จากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางพิพิธภณัฑสถาน
วิทยาสมัยใหม่  บทบาทหน้า ท่ีของพิพิธภัณฑ์ ต่อสังคม การจัดองค์กร การด า เ นินงาน                            
การเปรียบเทียบตวัอยา่งการศึกษาจากประเทศต่างๆ 
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5.  กลุ่มวชิาชุมชน การพฒันา และความทนัสมัย 
ม. 851 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาชนบทและวาทกรรมการพฒันาในยคุโลกาภิวตัน์ 3 (3-0-9) 
AN 851 Theory and Methodology on Rural Communities and Development Discourses in the     
Age of Globalization 
 แนวคิดต่างๆ ในการศึกษาสังคมชาวนาชาวไร่ การปรับตวัของภาคชนบท และสังคม
ชาวไร่ชาวนา ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอุดมการณ์ ท่ามกลางพฒันาการและวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ วาทกรรมการพฒันา และการเปล่ียนแปลงสังคมไทยและสังคมอ่ืนๆไปสู่ความทนัสมยั 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจกบัความรู้ท่ีปรากฏในจารีตปฏิบติัของผูเ้ช่ียวชาญในรูปของวาทกรรม 
ภาคปฏิบติัการของวาทกรรม และกระบวนการตอบรับ ต่อรอง และต่อตา้นวาทกรรมการพฒันา        
ชุดต่างๆ โดยกลุ่มชนต่างๆ ในสังคม งานชาติพนัธ์ุวรรณนาและวธีิวทิยาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ม. 852 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาวฒันธรรมขา้มพรมแดน    3 (3-0-9) 
AN 852 Theory and Methodology in Transnational Cultures 
 แนวคิด ทฤษฎี และวธีิวทิยาร่วมสมยัในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมขา้มพรมแดนของผูค้นในโลกสมยัใหม่ในลกัษณะต่างๆ เช่น ผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยั และคนพลดั
ถ่ิน จากงานชาติพนัธ์ุวรรณนา 

 
6.  กลุ่มวชิาประเด็นศึกษาเฉพาะ 

ม. 891 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา     3 (3-0-9) 
AN 891 Special Topic Seminar in Anthropology 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวทิยาในระดบัลึก ของกลุ่มนกัศึกษาและ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญประเด็นดงักล่าว 

 
ม. 899 การศึกษาคน้ควา้เอกเทศเฉพาะเร่ือง      3 (3-0-9) 
AN 899 Independent Special Topic 
 การคน้ควา้หัวขอ้หรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจของ
นกัศึกษาแต่ละคนภายใตก้ารแนะน าดูแลของอาจารย ์
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3.1.5.1.3 วทิยานิพนธ์ 
ม. 900 วทิยานิพนธ์        36 
AN 900 Dissertation 
 การสร้างโครงการและการด าเนินการวิจยัประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวิทยา การเขียน
และน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยัและการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ 

 
  3.1.5.2 ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
  3.1.5.2.1.Compulsory course 

ม. 801 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา I     3 (3-0-9) 
AN 801 History and Theory in Anthropology I  
 Concepts and theories of major social theorists, e.g. Karl Marx, Max Weber, and Emile 
Durkheim, and their application in early anthropological theories (up to the 1970s)–cultural 
evolutionism, structural-functionalism, culture and personality, political economy, interpretive 
anthropology, and structuralism  
 
ม. 802 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา II     3 (3-0-9) 
AN 802 History and Theory in Anthropology II  
 Contemporary social theories such as the works of Michel Foucault, Raymond Williams, 
Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, and Judith Butler; concepts in 
contemporary anthropology, such as the politics of ethnographic representation, the theory of 
practice, postmodern anthropology, cultural studies, post-colonial studies and ethnography, and 
anthropology of transnationalism.  
 
ม. 803 วธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 803 Anthropological Research  
 Structure and practice of anthropological research; key methodologies in anthropology 
such as ethnography, comparative study, historical anthropology; application of theory to 
fieldwork experiences, field research and other research methods essential for ethnographic 
writing; issues of ethnographic data collection, subjectivity and objectivity in anthropological 
study; analysis and interpretation; developing academic arguments and propositions.  
 



 

 

 

24 

ม. 804 พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์       6 (3-6-15) 
AN 804 Pre-fieldwork and Proposal Writing  
 Review of concepts, theories, and ethnographic writings in relation to the student’s 
dissertation topic; proposal writing; presentation of the proposal, work-in-progress, and/or 
literature review to the graduate workshop or academic conference.  
 
   3.1.5.2.2.Elective course 

 1. Sub-field course 
ม. 811 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ    3 (3-0-9) 
AN 811 Theory and Methodology in Economic Anthropology  
 Ethnographic studies of economic anthropology, including, for example, the substantivist 
and formalist debates in economics, Marxism, peasant economy, the concept of exchange, 
economy of consumer societies and the anthropology of capitalist societies.  
 
ม. 812 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการเมือง    3 (3-0-9) 
AN 812 Theory and Methodology in Political Anthropology  
 Theory, concepts, and methodology in political anthropology; comparative study of 
political systems, political leadership, and social classes; political process and decision-making; 
power, hegemony and resistance; contemporary political movements.  
 
ม. 813 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการแพทยแ์ละสาธารณสุข  3(3-0-9) 
AN 813 Theory and Methodology in Medical and Public Health Anthropology  
 Concepts, theories, and methods in medical anthropology focusing on such concepts as 
disease, illness, social suffering, and ethnography; traditional medicine (including ethnomedicine) 
and bio-medicine as cultural systems; social and cultural aspects of healthcare and public health 
in different societies.  
 
ม.814 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางวฒันธรรมศึกษา     3 (3-0-9) 
AN 814 Theory and Methodology in Cultural Studies  
 Concepts and methodologies in cultural studies; history of ideas of key social thinkers 
and schools of thought, such as Antonio Gramsci, German critical theorists (the Frankfurt 
School), the Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) at the University of Birmingham, 
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and French intellectuals (for example, Louis Althusser, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Michel 
de Certeau, Michel Foucault); key concepts in cultural studies including culture and signifying 
practices, reality and representation, culture and power, the culture industry, cultural articulation, 
popular culture, cultural texts and interpretation, subjectivity and identity.  
 
ม. 815 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นเพศภาวะ      3 (3-0-9) 
AN 815 Theory and Methodology on Gender  
 Theory, concepts and methodology in research and ethnography of women’s roles and 
status; comparative study of the construction of femininity and masculinity in different cultures 
and societies; analysis of social, political, cultural, psychological, and historical factors and 
processes that constitute femininity, masculinity, homosexualities and other sexual roles and 
identities. 
 
 2. Language,Symbols and Cosmology 
ม. 821 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาภาษากบัวฒันธรรม    3 (3-0-9) 
AN 821 Theory and Methodology in Language and Culture  
 Relationship between language as a communication system and culture which itself is 
mediated by language; social and cultural relations associated with language, such as power 
relation, class, and gender; ethnography of linguistic anthropology; research methodology in 
language and culture.  
 
ม. 822 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาคติชน     3 (3-0-9) 
AN 822 Theory and Methodology in Anthropological Folklore Studies  
 Folklore as cultural process; anthropological and other approaches to folklore; 
folkloristic concepts, such as genre, performance, domination, and resistance; ethnographies of 
folklore; collecting and analyzing folklore.  
 
ม. 823 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ   3 (3-0-9) 
AN 823 Theory and Methodology in Religion and Belief Systems  
 Comparative study of belief systems and major religions; religious cults and 
contemporary religious movements; ethnography and methodology in anthropology of religions 
and belief systems.  
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 3. Ethicity and Area Studies 
ม. 831 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นการธ ารงชาติพนัธ์ุ     3 (3-0-9) 
AN 831 Theory and Methodology in Ethnicity  
 Ethnography and research methods in ethnicity, ethnic identity, ethnic relations; 
interaction between members of different ethnic groups; processes and mechanisms for 
maintaining ethnic identities and ethnic boundaries; relationship between ethnic groups and the 
state; globalization and ethnic consciousness.  
 
ม. 832 ทฤษฎีและวธีิวทิยาไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา    3 (3-0-9) 
AN 832 Theory and Methodology in Thai Studies from Anthropological Perspective  
 Theory, concepts and methodology in ethnography of Thai society since World War II; 
major studies of Thai society; social life of ethnic groups in Thailand; ethnic relations; ethnic 
groups and the Thai nation-state, colonialism, and globalization.  
 
ม. 833 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 
AN 833 Theory and Methodology in Anthropology of Southeast Asia   
 Theory, concepts and methodology in the ethnography of Southeast Asian societies, 
cultures and ethnic groups; characteristics of Southeast Asian ethnicity and culture; social change, 
ethnic relations, ethnic groups and the nation-state, colonialism, and globalization in Southeast 
Asian context.  
 
ม. 834 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก    3 (3-0-9) 
AN 834 Theory and Methodology in Anthropology of East Asia  
 Theory and methodology in the comparative ethnography of Chinese, Japanese, and 
Korean societies, cultures, and ethnic groups; characteristics of East Asian ethnicity and culture; 
social change, ethnic relations; ethnic groups and the nation-state, colonialism, and globalization 
in East Asian context  
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 4. Cultural Resources Management 
ม. 841 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางโบราณคดีและมรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ ์  3 (3-0-9) 
AN 841 Theory and Methodology in Archaeology and Critical Heritage Studies  
 Archaeological theory, concepts and methodology; material culture and the study of past 
societies; archaeological concepts in anthropological knowledge, such as archaeology and cultural 
studies, archaeology and the idea of culture industry, archaeology and gender; concepts of 
cultural heritage as socially constructed, both from the perspectives of indigenous people and the 
presumed universal value of World Heritage; ethnography of revitalization, invention, and 
legitimization of traditions in relation to tourism, construction of local identity and cultural 
conservation policies.  
 
ม. 842 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม   3 (3-0-9) 
AN 842 Theory and Methodology of Cultural Resource Management  
 Fundamental knowledge in the conservation of cultural objects and museum 
management; the concept of cultural resources, its characteristics and problems; ideas and 
initiatives for the preservation and enhancement of cultural resources; history and development of 
museology; critiques from the contemporary concepts, theory and methodology in museology; 
museums and their social functions; museum organization and administration; case studies of 
museums in different countries.  
 
 5. Community,Development and Modernity 
ม. 851 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาชนบทและวาทกรรมการพฒันาในยคุโลกาภิวตัน์ 3 (3-0-9) 
AN 851 Theory and Methodology on Rural Communities and Development Discourses in the                  
Age of Globalization  
 Concepts and methodologies in the study of peasant societies; economic, social, and 
ideological transformation of the rural sector and peasant communities amidst economic 
development and crises; development and modernization discourses in Thai and other societies; 
power-knowledge relationship in professional discourse and discursive practices; social groups 
and their cooperation, negotiation, and resistance to various sets of development discourse; 
relevant ethnography and methodology.  
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ม. 852 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาวฒันธรรมขา้มพรมแดน    3 (3-0-9) 
AN 852 Theory and Methodology in Transnational Cultures  
 Contemporary theory, concepts and methodology in the analysis of transnational culture; 
ethnography of diff erent transnational groups, such as emigrants, exiles and diasporas.  
 
 6. Specific issues studies 
ม. 891 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา     3 (3-0-9) 
AN 891 Special Topic Seminar in Anthropology  
 Seminar on specific anthropological issues; comprehensive discussion between students, 
academic staffs or subject area specialists.  
 
ม. 899 การศึกษาคน้ควา้เอกเทศเฉพาะเร่ือง      3 (3-0-9) 
AN 899 Independent Special Topic  
 Extensive individual research on specific topic or issue in anthropology under 
supervision of academic staffs.  
   
   3..1.5.2.3.Dissertation 
ม. 900 วทิยานิพนธ์        36 
AN 900 Dissertation  
 Project design and research on specific anthropological topic; write-up and presentation 
of Ph.D. dissertation; research and publication ethics.  
 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา /สถาบัน/ ปีการศึกษาทีจ่บ 

3.2.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
ยกุติ  มุกดาวจิิตร Ph.D. (Anthropology) University of  Wisconsin-Madison, 

U.S.A.(2550) 
M.A. (Anthropology) University of  Wisconsin-Madison, 
U.S.A.(2543) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 
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เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา /สถาบัน/ ปีการศึกษาทีจ่บ 

 อาจารย ์ สายพิณ ศุพุทธมงคล Ph.D.(Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 
ร.บ. (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2526) 

 อาจารย ์ รัตนา  โตสกุล Ph.D. (Anthropology) University of  Washington, U.S.A. 
(2540) 
M.A. (Development Studies) Institute of Social Studies,                  
The Netherlands (2529) 
อ.บ. (ภาษาเยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2522) 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 อาจารย ์ ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกูล Ph.D.(Social Anthropology), Cambridge University, U.K. 

(2524) 
B.A. Hons. (Sociology and Social Anthropology), 
University of Kent at Canterbury, U.K. (2518) 

 อาจารย ์ โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์ Ph.D. (Anthropology), Harvard University, U.S.A. (2541) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2526) 
วท.บ. (วทิยาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2524) 

3.2.3  อาจารยป์ระจ า 
  รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 (ขอ้ 1.1) 

3.2.4  อาจารยพ์ิเศษ 
  รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 (ขอ้ 1.2) 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 -ไม่มี- 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        การสร้างโครงการและการด าเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวิทยา                 
การเขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยัและ              
การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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       วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอในระดบัท่ีจะผา่นไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นงานเขียนท่ีเสนอ
ข้อมูลใหม่ทางสังคม  วฒันธรรม  หรือชาติพันธ์ุ  จากการท างานภาคสนาม  หรือเสนอผล               
การวิเคราะห์โดยใช้แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
       ตั้งแต่ภาคท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
        36 หน่วยกิต 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวทิยานิพนธ์ 
  5.5.1 การสอบวดัคุณสมบัติ (qualifying examination) 

1) นกัศึกษามีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัไดเ้ม่ือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และศึกษา
รายวชิามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 

2) นกัศึกษาจะตอ้งยื่นความจ านงขอสอบวดัคุณสมบติัในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา
ท่ี 2 โดยตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ไดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง ซ่ึงการสอบแต่ละคร้ังตอ้งมี
ระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั และจะตอ้งสอบให้ผา่นภายในปีการศึกษาท่ี 2 มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือ
ออกจากทะเบียนนกัศึกษา ทั้งน้ีผลการสอบทุกคร้ังจะบนัทึกไวใ้นระเบียบ 

3) การสอบวดัคุณสมบติัประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบปากเปล่า ภายใตก้ารดูแลของ
คณะกรรมการ สอบวดัคุณสมบติั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

5.5.2  การเตรียมการท าวทิยานิพนธ์ 
1) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได ้เม่ือ

ศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ภาคการศึกษาปกติ มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต โดยไดค้่า
ระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทั้งน้ีตอ้งสอบวดัคุณสมบติัใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) 

2) นกัศึกษาตอ้งท าวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อาจพิจารณา
ใหน้กัศึกษาเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาอ่ืนได ้ตามแต่สมควร  

3) เม่ือนกัศึกษาจดัท าเคา้โครงขอ้เสนอเสร็จส้ิน และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ 
คณะจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์อย่างนอ้ย 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคน ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยคณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูพ้ิจารณาประเมินผลและตดัสินผลการสอบ 
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4) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยั
ท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (ในกรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนัได)้ 

5.5.3  การสอบเค้าโครงข้อเสนอวทิยานิพนธ์ (dissertation proposal examination) 
1) นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาพฒันาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ (วิชาบงัคบั) และสอบได้

ผา่นในระดบัไม่ต ่ากวา่ B 
2) หลงัจากสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาควรสอบผ่านเคา้โครง

ขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาท่ี 3 
3) เคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอในระดบัท่ีจะสอบผ่านได้นั้น  ตอ้ง

แสดงถึงความรอบรู้ในงานศึกษาค้นควา้ ประเด็นศึกษา ขอ้ถกเถียง และกรอบคิดทฤษฎีซ่ึงจะ
น ามาใช้ในการสังเคราะห์/วิเคราะห์เร่ืองท่ีจะศึกษา พร้อมทั้งมีแผนการ ขั้นตอน และทิศทางใน
การศึกษาค้นคว้า ท่ีแสดงระเบียบวิธีการวิจัยท่ีมีความชัดเจนในระดับหน่ึง นักศึกษาต้องมี
ความสามารถทางภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการท าวิจยัภาคสนาม นักศึกษาตอ้งน าเสนอในเคา้โครง
ขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ดว้ยวา่ การท าวทิยานิพนธ์ในเร่ืองนั้นๆ จะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
หรือมีส่วนช่วยในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในเร่ืองท่ีนกัศึกษาเลือกเขียนวทิยานิพนธ์อยา่งไรบา้ง 

5.5.4  การสอบวทิยานิพนธ์ (dissertation defense) 
1) นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวทิยานิพนธ์ได ้เม่ือจดทะเบียนศึกษาและสอบผา่นวิชาบงัคบัและ

วิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต จดทะเบียนวิทยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต ครบตามโครงสร้าง
ของหลกัสูตร สอบวดัคุณสมบติัไดร้ะดบั P (ผ่าน) สอบเคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ผ่าน สอบ
ภาษาต่างประเทศไดร้ะดบั P (ผ่าน) และอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นวา่นกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเสนอ
วิทยานิพนธ์ (นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกโดยมีเง่ือนไข ตอ้งศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานให้ไดร้ะดบั P 
(ผา่น) ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิสอบวทิยานิพนธ์) 

- วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอในระดบัท่ีจะสอบผา่นไดน้ั้น จะตอ้งเป็นงานเขียนซ่ึงให้
คุณูปการท่ีส าคญัแก่วงวิชาการ ซ่ึงหมายถึงการเสนอขอ้มูลใหม่ทางมานุษยวิทยาจากการท างาน
ภาคสนาม การเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา และการเสนอ
ขอ้สรุปใหม่ทางทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 

2) ในการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะตอ้งกระท าอย่างน้อย 60 วนั ก่อนส้ินปี
การศึกษาในแต่ละปี  โดยนักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงข้อเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ภาษาต่างประเทศใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) ก่อนการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งส่งร่าง
วิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มากกว่าจ านวนกรรมการ 1 ฉบบั โดยส่งล่วงหน้า
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อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไดต้รวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างวทิยานิพนธ์ 

3) การสอบวิทยานิพนธ์กระท าโดยใช้วิธีน าเสนอในท่ีประชุมและสอบปากเปล่า โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอ
วิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะ
กระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ทั้งน้ีการสอบวทิยานิพนธ์จะตอ้งประกาศ วนั เวลา และสถานท่ี
สอบโดยเปิดเผยล่วงหนา้ เพื่อใหส้าธารณชนท่ีสนใจเขา้รับฟังได ้

4) การสอบวทิยานิพนธ์จะตอ้งมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคนจึงจะถือวา่การสอบ
นั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เล่ือนสอบออกไป ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเปล่ียน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ใหม่ หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และท่ีปรึกษาร่วม 
ไม่สามารถเป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บผลระดบั S(ใชไ้ด)้ ตอ้ง
ไดม้ติเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

5) การด าเนินการท าและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 
5.6 การเตรียมการ 

 คณะฯมีการปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าให้รับรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ ท่ีนกัศึกษาพึงรับทราบเพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนและเตรียมการส าหรับท าวิทยานิพนธ์ นอกจากน้ี ตามหลกัสูตรคณะฯ ไดจ้ดัรายวิชา 
ม.804 พฒันาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบั เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ตรียมการเก่ียวกบัหวัขอ้
หรือประเด็นท่ีสนใจศึกษา เพื่อพฒันาเป็นหัวขอ้ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยอาศยัความสนใจของ
นักศึกษาและการศึกษารายวิชาบงัคบัและวิชาเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อร่วมกนัพฒันาหวัขอ้ในการสัมมนาให้เป็นหวัขอ้ในการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป 
ทั้ งน้ี คณะฯ จะจัดสัมมนาความก้าวหน้าและน าเสนอผลการศึกษาในหัวข้อท่ีนักศึกษาได้
ท าการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมการของนกัศึกษาในการท าวทิยานิพนธ์ต่อไป อีกทั้งยงั
เป็นเวทีแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาอีกดว้ย  
 

5.7 กระบวนการประเมินผล 
5.7.1 ประ เ มินคุณภาพเค้าโครงข้อ เสนอวิทยา นิพนธ์จากการสอบโดย

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 5 คน ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนั 
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5.7.2  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์โดยการจดัสัมมนา
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ท่ีก าลทั  าอยู่ให้คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเองตลอดจนคณาจารยใ์นคณะและนกัศึกษาสาขาอ่ืน ชั้นปีอ่ืนไดร่้วมรับ
ฟัง ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่องานวทิยานิพนธ์ท่ีน าเสนอ 

5.7.3 ประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ก่อนส่งบทความตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขา
มานุษยวทิยา 

5.7.4 ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์
ท่ีคณะแต่งตั้ง 

5.7.5 กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .  2548  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ. ) 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวทิยานิพนธ์ พ.ศ. 2535 

 
หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ - ใหผู้ท่ี้สอบภาษาองักฤษไดไ้ม่ถึงเกณฑม์าตรฐานท่ีคณะ

ก าหนด ไปสอบใหม่ใหผ้า่นภายในปีการศึกษาท่ีหน่ึงของ
การเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนั้นจะตอ้งพน้สภาพนกัศึกษา 
- เนน้การอ่านต าราท่ีเป็นภาษาองักฤษในทุกรายวชิา 
 

1.2  ความสามารถในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 

-  จดักิจกรรมวชิาการลกัษณะเสวนา  สัมมนา  บรรยาย
พิเศษ  เก่ียวกบัเทคนิคในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
- ฝึกการวจิยัภาคสนามในรายวชิาต่างๆ 

1.3  มีจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูล - บรรจุเน้ือหาเร่ืองจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูลให้นกัศึกษา
ได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และก ากบัดูแลให้นักศึกษา
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในระหวา่งการท าวทิยานิพนธ์ 

 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1  ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
พยายามท าความเขา้ใจ  และมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเช่ือ  ความคิดและวฒันธรรม                
อนัหลากหลายทั้งท่ีอยูร่อบตนและสังคม  วฒันธรรมอ่ืนซ่ึงอยูห่่างออกไป 
      2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 เน้นและสนบัสนุนฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ 
ทางสังคมวฒันธรรม  จากระดบัส่วนตวัสู่ส่วนรวม  เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบั
สังคมวฒันธรรม  ทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น 
      2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี  ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลงัส้ินสุดวิชาและ
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา 
  1) ประเมินระหว่างเรียนและหลงัส้ินสุดวิชา โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมินโดยผูอ่ื้น 
(เพื่อน, อาจารย์ผู ้สอน , ผู้ใช้บัณฑิตและชุมชน) โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                               
ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใชแ้บบสอบถาม  
 2) ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน         
จากผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูร่้วมงานและ/หรือชุมชน โดยใชแ้บบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้มานุษยวิทยาสากลในระดบัท่ีไดม้าตรฐาน  เพื่อเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทั้งของสังคมท่ีตนเอง
สังกดัและสังคมวฒันธรรมอ่ืน  ทั้งยงัสามารถน าแนวทฤษฎีท่ีตนเองสนใจมาพิจารณา  อธิบายและ
วิพากษ์  วิจารณ์  ปรากฏการณ์ทางสังคม  ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและอาจ
สามารถน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกวา้งได ้
      2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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 ใชก้ลวิธีการสอนท่ีหลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกบัการอภิปราย  คน้ควา้  วิเคราะห์และ
ใชก้รณีศึกษา  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยมุ่งเนน้และสนบัสนุนให้
นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจอยา่งเตม็ท่ี 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประกอบดว้ย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลดา้นความรู้ 
ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนดว้ยตนเอง เช่น การสอบ การน าเสนอรายงาน การคน้ควา้                       
การวเิคราะห์กรณีศึกษา และการน าเสนอโครงการ 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 สามารถคิด  วิเคราะห์ทั้งในระดบัปัจเจก  และสังคมได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค ์ 
สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละสังคม  สามารถ
เสนอความคิด  อธิบายความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ดังกล่าว  และวิพากษ์ได้อย่างชัดเจน               
มีเหตุผลและสร้างสรรค ์
     2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 ใชก้ารสอนท่ีหลากหลาย  ประกอบดว้ยการบรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษาและคน้ควา้ดว้ย
ตนเองภายใตก้ารช้ีแนะอยา่งใกลชิ้ดของผูส้อน 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 การประเมินหลายวธีิและกิจกรรม ทั้งในระหวา่งการเรียนและหลงัการส้ินสุดการศึกษา  
โดยใหบ้ณัฑิตประเมินตนเอง  ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต  โดยใชแ้บบสอบถามและการวจิยั 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
      2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน                 
การรับผดิชอบ 
 มีความเคารพ  ยอมรับและอดกลั้นต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวฒันธรรม  มีความ
เคารพในศกัด์ิศรีและคุณคา่ของความเป็นมนุษย ์ ปรับตวัในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและในชุมชน
ไดอ้ย่างสร้างสรรค์พร้อมท่ีจะคิดริเร่ิมในการคิด  วิเคราะห์  วิพากษปั์ญหาอยา่งอิสระ  และมีความ
รับผดิชอบต่อการแสดงออกดงักล่าว  ขณะเดียวกนัก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง
ท่ีมีต่อสังคม 
      2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
 เนน้การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ร่วมกนัถกเถียง  แลกเปล่ียน  วิพากษว์ิจารณ์ระหวา่ง
ผูส้อนกับผูเ้รียน  และผูเ้รียนด้วยกันเองอย่างอิสระ  สร้างสรรค์  และด้วยความรับผิดชอบโดย
ค านึงถึงการมีอยูร่่วมกนัของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวเิคราะห์ 
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      2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผดิชอบ   
 มีการประเมินผลหลายด้าน  ทั้งในระหว่างการเรียนและภายหลังจากส้ินสุดการศึกษา           
โดยการประเมินความสามารถในการท างานร่วมกันกับผู ้อ่ืน  การแสดงออกในการถกเถียง
วิพากษว์ิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างสรรค ์ การประเมินการแสดงออกของการตระหนกั
ถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์และการส่ือสาร 
      2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์และการส่ือสาร 

สามารถอธิบาย  เช่ือมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไดอ้ย่างมีหลกัการและ
เหตุผล  สามารถตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย  วิพากษ์วิจารณ์สังคมวฒันธรรม  ทั้งของตนเองและผูอ่ื้นได้
อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์  และสามารถพฒันาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจยั
เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมได ้
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ            
การส่ือสาร 
 1) จัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทักษะการพูด การเขียนและ        
การส่ือความท่ีมีความประสิทธิภาพและสร้างสรรคท์ั้งในและนอกหอ้งเรียน 
 2) เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อ    
ยคุสมยั ทั้งในการศึกษาคน้ควา้ และน าเสนอผลงานต่อผูอ่ื้นในวงกวา้ง 
     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการส่ือสาร             
ให้ความส าคัญทีก่ลยุทธ์ ดงัน้ี 
 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใชแ้บบสอบถาม  การสัมภาษณ์ 
 
 3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
2.  เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
3. พยายามท าความเขา้ใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเช่ือ ความคิดและ

วฒันธรรมอนัหลากหลายทั้งท่ีอยู่รอบตน สังคมอ่ืนรอบขา้งและสังคม วฒันธรรมอ่ืนซ่ึงอยู่ห่าง
ออกไป 
 3.2 ความรู้ 
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1. มีความรู้และความเขา้ใจองค์ความรู้มานุษยวิทยาท่ีสากล เพื่อเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานใน
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทั้ งของ สังคมท่ีตนเองสังกัดและสังคม
วฒันธรรมอ่ืน  

2. สามารถน าแนวทฤษฎีท่ีตนเองสนใจมาพิจารณา อธิบายและวิพากษ์ วิจารณ์ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

3. สามารถน า เสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกวา้งได ้
 3.3 ทกัษะทางปัญญา 

1.  สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทั้งในระดบัปัจเจก และสังคมไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์ 

2.  สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละสังคม  
3.  สามารถเสนอความคิด อธิบายความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ดงักล่าว และวิพากษ ์ 

ไดอ้ยา่ง ชดัเจนและมีเหตุผลและสร้างสรรค ์
  
 3.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความเคารพ ยอมรับและอดกลั้นต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวฒันธรรม               
มีความเคารพในศกัด์ิศรีและคุณค่า ของความเป็นมนุษย ์  

2.  ปรับตวัในปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และในชุมชนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3.  พร้อมท่ีจะคิดริเร่ิมในการคิด วิเคราะห์ วิพากษปั์ญหาอยา่งอิสระและมีความรับผิดชอบ 

ต่อการแสดงออกดงักล่าว  
4.  มีความรับผดิชอบ ในบทบาทหนา้ท่ี ของตนเองท่ีมีต่อสังคม 

 3.5 ทกัษะในการวเิคราะห์และการส่ือสาร 
1.  สามารถอธิบายเช่ือมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีหลกัการและ

เหตุผล  
2.  สามารถตั้งค  าถามท่ีท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคมวฒันธรรมทั้งของตนเองและผูอ่ื้น          

ไดอ้ยา่งชดัเจนและสร้างสรรค ์ 
3. สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจัยเก่ียวกับสังคมและ

วฒันธรรมได ้
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

*  ความรับผดิชอบหลกั     O  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1)  รายวชิาบังคับ  
ม. 801 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา I * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 802 ประวติัแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวทิยา II * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 803 วธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 804 พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ * * * * * * * * * * * * * * * * 
2)  รายวชิาเลอืก  
1.  กลุ่มวชิาเฉพาะทาง 
ม. 811 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเศรษฐกิจ * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 812 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการเมือง * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 813 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาการแพทย์
และสาธารณสุข 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ม. 814 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางวฒันธรรมศึกษา  * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 815 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นเพศภาวะ * * * * * * * * * * * * * * * * 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2. กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจกัรวาลวทิยา 
ม. 821 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาภาษากบัวฒันธรรม * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 822 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาคติชน * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 823  ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาศาสนา
และความเช่ือ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

3.  กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
ม. 831 ทฤษฎีและวธีิวทิยาดา้นการธ ารงชาติพนัธ์ุ  * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 832 ทฤษฎีและวธีิวทิยาไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 833  ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ม. 834  ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางมานุษยวทิยาเอเชีย
ตะวนัออก 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

4.  กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ม. 841 ทฤษฎีและวธีิวทิยาทางโบราณคดีและมรดก
วฒันธรรมเชิงวพิากษ์ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ม. 842 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
5. กลุ่มวชิาชุมชน การพฒันา และความทนัสมยั 
ม. 851 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาชนบทและ                    
วาทกรรมการพฒันาในยคุโลกาภิวตัน์  

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ม. 852 ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาวฒันธรรม                 
ขา้มพรมแดน 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

6.  กลุ่มวชิาประเด็นศึกษาเฉพาะ 
ม. 891 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  * * * * * * * * * * * * * * * * 
ม. 899 การศึกษาคน้ควา้เอกเทศเฉพาะเร่ือง  * * * * * * * * * * * * * * * * 
3)  วทิยานิพนธ์  
ม.900  วทิยานิพนธ์ * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 

 

 



 

 42 

หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยวิชา

ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่า
ระดบั 

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 
1.2 การนบัหน่วยกิตท่ีไดจ้ะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลกัษณะวิชาท่ีนกัศึกษาได ้         

ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ต ่ากวา่ B เท่านั้น และรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดค้่าระดบัต ่ากวา่ B ไม่
ว่าจะเป็นรายวิชาบงัคบัหรือวิชาเลือก ให้น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ียสะสมส าหรับภาค
การศึกษานั้นและค่าเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 

1.3 นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบั U หรือต ่ากว่า B ในรายวิชาใดท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัใน
หลกัสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นไดอี้กเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลงัน้ีจะตอ้งได้
ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ต ่ากวา่ B มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

รายวิชาท่ีไดค้่าระดบัตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นกัศึกษา
อาจจะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือก         
อ่ืนแทนก็ได ้

นกัศึกษาท่ีไดค้่าระดบัไม่ต ่ากว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ ้ า          
ในรายวชิานั้นอีก เวน้แต่หลกัสูตรจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

1.4 การวดัผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้ และระดบั U           
(ใชไ้ม่ได)้ โดยหน่วยกิตท่ีไดจ้ะไม่น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ีย ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ท่ีไดร้ะดบั 
S จะตอ้งเป็นมติเอกฉนัทจ์ากกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

1.5 การวดัผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวดัคุณสมบัติ และการสอบ
ภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือระดบั P (ผา่น) และระดบั N (ไม่ผา่น) และไม่นบั
หน่วยกิต 

  1.6 เง่ือนไขการวดัผลการศึกษาอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 1 ใน 3 คน 
 2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้ งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือก            
ท่ีคณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
 2.3  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกบัข้อสอบรายงาน  รายงาน
ประจ าภาค  และ/หรือ โครงงานอ่ืนๆท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
 2.4 กรณีวิทยานิพนธ์  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ .2548  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ                      
เร่ืองการแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และระเบียบ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  วา่ดว้ยวทิยานิพนธ์  พ.ศ. 2535 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  3.1 ไดศึ้กษาลกัษณะวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ย  
กวา่ 60 หน่วยกิต 

3.2 ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 
3.3 ไดร้ะดบั P (ผ่าน) ในการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือก 

โดยมีเง่ือนไขตอ้งศึกษาวชิาเสริมพื้นฐาน 
3.4 ไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาต่างประเทศ 
3.5 ไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบวดัคุณสมบติั 

        3.6 ไดร้ะดบั S (ใช้ได)้ ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดย
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่งตั้ง และน าวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ ์
และเยบ็เล่มเรียบร้อยแลว้ มามอบใหม้หาวทิยาลยัตามระเบียบ 

  3.7 นกัศึกษาตอ้งเสนอบทความจากการคน้ควา้เพื่อเขียนวทิยานิพนธ์ในท่ีประชุมสัมมนา 
 ทางวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 3.8 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงาน ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขามานุษยวทิยา 
 3.9 ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ก าหนด ทั้งน้ีเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 อาจารยใ์หม่ทุกคนเขา้โปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบดว้ย 
  1.1.1 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารย ์
  1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์และกฎระเบียบต่างๆ 
  1.1.3 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ 
 1.2 คณะมอบหมายอาจารยอ์าวโุสเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียง โดยมีหนา้ท่ี 
  1.2.1 ให้ค  าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตวัเองเขา้สู่การเป็นอาจารย์
ในคณะ 
  1.2.2 ร่วมสอนวิชาเดียวกนัในวิชาท่ีคณะจะมอบหมายให้อาจารยใ์หม่รับผิดชอบ
สอนต่อไป 
  1.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 
 1.3 อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาอย่างทัว่ถึงในด้านจดัการเรียนการสอนและความรู้              
ท่ีทนัสมยั   ตลอดจนการวิจยั โดยจดักิจกรรมพฒันาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เขา้ร่วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบนัการศึกษาอ่ืน ดงัน้ี 
  1.3.1 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม ประชุมวชิาการภายในมหาวทิยาลยัและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
  1.3.2 ศึกษาดูงาน อบรม ร่วมประชุมวชิาการในต่างประเทศ 
  1.3.3 สนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกในหน่วยวจิยั (research unit) ของคณะ 
  1.3.4 ร่วมทีมวจิยักบันกัวจิยัอาวโุสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผ์ลงาน 
  1.3.5 เขา้ร่วมประชุมเสนอผลงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  2.1.1 จดัระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน 
  2.1.2 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
  2.1.3 สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนและการประเมินผล 
  2.1.4 จดัอาจารยพ์ี่เล้ียง (mentor) ใหแ้ก่อาจารยใ์หม่ 
  2.1.5 พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
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 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
  2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชน 
  2.2.2 ส่งเสริมการท าวจิยั สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
  2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติั 
 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อนัประกอบด้วยรองคณบดี             
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและ
คอยให ้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของ
คณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
โดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันา
หลกัสูตรให้
ทนัสมยัเพื่อเป็น
ผูน้ าในการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 
2. ตรวจสอบและ
ปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้
คุณภาพมาตรฐาน 
3. ประเมิน
มาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1. พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ปี 
2. ก า หนด วุ ฒิ ก า ร ส อนข อ ง
อาจารย์ผู ้สอนตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นผู ้น า
ดา้นวชิาการ 
4. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมก ารผู ้ท รง คุ ณวุ ฒิ
ภายในทุก 2 ปี 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยดุษฎีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

- หลกัสูตรสามารถอา้งอิงกบั
หลกัสูตรมาตรฐานได ้
- จ านวนรายช่ือคณาจารยแ์ละประวติั 
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุน
การศึกษา 
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย ์
- ประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี 
- ประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร
และการเรียนการสอนโดยดุษฎี
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทุก 2 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะได้จัดสรรงบประมาณแผ่น ดินประจ า ปี  ซ่ึ ง แบ่ ง ออก เ ป็น  งบ บุคล ากร                           
และงบด าเนินการ งบประมาณท่ีไดรั้บในส่วนงบบุคลากร จะเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและ
หมวดค่าจา้งประจ าของบุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ และลูกจา้งประจ า  
 ส าหรับงบด าเนินการ คณะไดมี้การบริหารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวสัดุ เพื่อการจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกท่ีคณะ
เชิญสอนในหลกัสูตรหรือในหัวขอ้ส าคญัๆ การบ ารุงรักษาส านกังาน ห้องจดัการเรียนการสอน  
หอ้งคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 ส าหรับงบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพิ เศษ) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในงบเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนในด้านการน า
นกัศึกษาออกศึกษาชุมชน การสัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ การจดัสัมมนาวิชาการ การจดัซ้ือหนงัสือ
ส าหรับห้องอ่านหนังสือของโครงการฯ และด้านการบ ารุงซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์
ส าหรับการเรียนการสอน เป็นตน้ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  

2.2.1 หอ้งอ่านหนงัสือของโครงการบณัฑิตศึกษาฯ ท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร และ
วทิยานิพนธ์สาขาสังคมวทิยาและสาขามานุษยวิทยา ประมาณ 5,000 เล่ม 

 2.2.2 หอ้งคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและใหบ้ริการนกัศึกษา โดยมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง 

 2.2.3 หอ้งพกันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาสามารถใชกิ้จกรรมวชิาการทั้งในลกัษณะกลุ่ม
และรายบุคคล 

 2.2.4 โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ประจ าหอ้งบรรยายและหอ้งประชุม ไดแ้ก่ เคร่ือง
คอมพิเวอตณ์ เคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน เคร่ืองฉายแผน่ทึบ และเคร่ือง LCD 

 2.2.5 หอสมุดของมหาวทิยาลยัท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร วทิยานิพนธ์ และ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มากกวา่ 500,000 เล่ม 

 อน่ึง หอสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีหนงัสือสังคมศาสตร์ภาษาต่างๆ ท่ีจดัวา่ดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทยและหนงัสือทุกเล่มสามารถใช้เป็นต าราลกัษณะต่างๆ ในทางสาขา
มานุษยวทิยาไดท้ั้งส้ิน  
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนของคณะ 
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  2.3.2 ให้อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือต ารา วารสาร หรือฐานข้อมูล          
ในสาขาวชิา แลว้ทางคณะกรรมการฯรวบรวมเสนอส านกัหอสมุดของมหาวทิยาลยัจดัซ้ือ 
  2.3.3  คณะจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ รวมทั้ง         
ส่ือต่างๆ  เช่น  ภาพยนตร์ทางมานุษยวทิยา  มาใชใ้นการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผูส้อน       
ผูใ้ชแ้ละบุคลากรท่ีรับผดิชอบทุกฝ่าย อยา่งเป็นระบบ 
  2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตอ้งการใชข้องอาจารย ์และผูเ้รียน 
  2.4.3 จดัท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลัก ส่ิงพิมพ์ และส่ือต่างๆ                 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของคณะ และน าผลมาใชใ้นการบริหารทรัพยากร 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  3.1.1 ก าหนดคุณสมบติัอาจารยใ์ห้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัและ
ความตอ้งการของหลกัสูตร 
  3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมี้คุณสมบติัตามตอ้งการ 
  3.1.3 สืบคน้ประวติั และคุณสมบติัของผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ้ย่าง
เป็นระบบ และมีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม 
  3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชส่ื้อการศึกษา 
  3.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบติังานตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  3.2.1 อาจารยร่์วมกบัผูเ้รียนประเมินรายวชิาเม่ือส้ินสุดรายวชิาทุกรายวชิา 
  3.2.2 อาจารยร่์วมในการสัมมนาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินสุด
ปีการศึกษาทุกปี 
  3.2.3 อาจารย์เสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อรวบรวมและ
จดัท าร่างการปรับปรุงหลกัสูตร  
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  3.3.1 การจดัจา้ง/เชิญอาจารยพ์ิเศษท าการสอน จะท าเฉพาะหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการ
ความเช่ียวชาญพิเศษ หรือในกรณีท่ีคณะฯ มีความจ าเป็นเท่านั้น 
  3.3.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ผู ้อ  านวยการบัณฑิตศึกษากลั่นกรอง                
ความตอ้งการเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีอาจารยใ์นสาขาวิชาหรือผูป้ระสานงานรายวิชาเสนอ พร้อมทั้ง
เสนอประวติั รวมทั้งผลงานท่ีตรงกบัขอ้ท่ีจะสอนเพื่อเสนอคณบดีอนุมติั 
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  3.3.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู ้อ  านวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให ้             
ความเห็นชอบตามขอ้ 2) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ เพื่อเสนอคณบดี
อนุมติั         
  3.3.4 การจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ มีการวางแผนล่วงหนา้เป็นรายภาคการศึกษา 
  3.3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินการสอนของอาจารยพ์ิเศษ                  
  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
  4.1.1 คุณวฒิุปริญญาตรีข้ึนไป และควรมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการบริหาร
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  4.1.2 มีการก าหนดคุณสมบติัใหต้รงตามภาระหนา้ท่ีหรือต าแหน่งท่ีรับผดิชอบ 
เช่น นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีบญัชี เป็นตน้ 
  4.1.3 มีการสอบแข่งขนัเพื่อรับเขา้ท างานดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
โดยขอ้สอบใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่งและทศันคติท่ีดีต่องาน
ใหบ้ริการอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
  4.2.1 จดัใหมี้การทศันศึกษาตามความเหมาะสม 
  4.2.2 ใหบุ้คลากรวางแผนความตอ้งการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผน
ประจ าปีเพื่อใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 
  4.2.3 คณะมีหน่วยวจิยัสถาบนัและวจิยัเพื่อพฒันา โดยมีการสนบัสนุน
งบประมาณประจ าปี เช่นเดียวกบัหน่วยวจิยัอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนพร้อมก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
  5.1.2 คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อใหค้  าแนะน าและดูแล
นกัศึกษาตลอดกระบวนการท าวทิยานิพนธ์ 
  5.1.3 อาจารยทุ์กคนจดัท าตารางการท างานแสดงใหน้กัศึกษารับรู้ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
         ใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  วา่ดว้ย
วนิยันกัศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4  เร่ืองการอุทธรณ์ 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท า                   
ความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต            
ทุกส้ินปีการศึกษา ซ่ึงโครงการบณัฑิตศึกษาของคณะฯ ไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรดว้ย 
 6.2 จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้
มหาบณัฑิตทุกๆ 5 ปี ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key  Performance  Indicators) 
  

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 80% มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ย 25% ของรายวชิาท่ีเปิดสอนแต่ละปี 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

     

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา และ/

หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 50% ต่อปี 
     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพของบณัฑิต  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

13) มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร ตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 
หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะจดัให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละ
รายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกบั รายละเอียดหลกัสูตร 
และรายวชิา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ผูเ้รียนประเมินการสอนของอาจารยทุ์กคน เม่ือส้ินสุดรายวชิา และส่งตรง        
ต่อคณะโดยใชแ้บบประเมินการสอนตามท่ีก าหนด ทั้งน้ี แบบประเมินการสอนมีการประเมิน
อาจารยผ์ูส้อนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ก) การเตรียมสอน ไดแ้ก่ การอธิบายและแจกประมวลการสอนรายวชิาตั้งแต่เร่ิม
สอน การแนะน าเอกสาร หนงัสือ ต าราท่ีตอ้งใชอ่้าน เป็นตน้ 
  ข) เน้ือหาการสอน ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหารายวชิา ความมีสาระเพิ่มพนูความรู้ใน
สาขาวชิา การสอนตามประมวลการสอนรายวชิา เป็นตน้ 
  ค) ดา้นตวัอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา การช้ีน า
ความรู้ การกระตุน้ให้นกัศึกษาคิดดว้ยตนเอง การเปิดโอกาสและส่งเสริมนกัศึกษาให้ซกัถาม และ
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ตั้งประเด็นอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคน้ควา้ดว้ยตวันกัศึกษาเอง ผูส้อน
มาสอนตรงเวลาและมาสม ่าเสมอ เป็นตน้  
  1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารยแ์ละผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา
ของคณะฯ เพื่อปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเป็นความตอ้งการในการปรับปรุงทกัษะ           
การสอนและวางแผนการพฒันาใหส้อดคลอ้งและ/หรือปรับปรุงกลยทุธการสอนใหเ้หมาะสมกบั
รายวชิา และสถานการณ์ของคณะ 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบด้วยตวัแทนสาขาวิชา 
ตวัแทนผูเ้รียนปัจจุบนั  
  2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
  2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู ้เรียน
ปัจจุบนัทุกชั้นปีและจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการศึกษาในหลกัสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก   

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและ           
ใชข้อ้มูลยอ้นกลบัของผูเ้รียน ผูส้ าเร็จการศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆ 
 ติดตามบัณ ฑิตใหม่ โดยส า รวจข้อมู ล จ ากนายจ้า ง  และ /ห รือผู ้บัง คับบัญชา                               
โดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นหมวด 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน              
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 - คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรของคณะจดัท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
 - จดัประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร 
 - เชิญผูท้รงคุณวฒิุอ่านหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 


