รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื* อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หมวดที* 1. ข้ อมูลทัว* ไป
1. รหัสและชื* อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร 25510051100327
ภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Anthropology
2. ชื* อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชืBอเต็ม ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (มานุษยวิทยา)
ชืBอย่อ ปร.ด. (มานุษยวิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชืBอเต็ม Doctor of Philosophy (Anthropology)
ชืBอย่อ Ph.D. (Anthropology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ* รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 แบบ 2 แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีBสาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จะต้องศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
66 หน่วยกิต
4.2 แบบ 2 แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีBสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
5.1.1 แบบ 2 แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ครึB ง (7 ภาคการศึกษาปกติ) ถึ ง 6 ปี (12 ภาค
การศึกษาปกติ)
5.1.2 แบบ 2 แบบ 2.2 ระยะเวลาศึ กษา 4 ปี (8 ภาคการศึกษาปกติ ) ถึ ง 6 ปี (12 ภาค
การศึกษาปกติ)
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รั บ นัก ศึ ก ษาไทยเป็ นหลัก และนัก ศึ กษาต่ า งชาติ ที่ ใช้ภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2557 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา
ฉบับ พ.ศ.2555 กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้พิ จ ารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 15/2557
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุ กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทางมานุษยวิทยามีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ ทางสังคม วัฒนธรรม ที่มีความเปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาอย่างลุ่มลึ ก ไม่เพียงสามารถ
วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของปั จจัยต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ หากยังสามารถศึกษาเปรี ยบเทียบข้าม
วัฒนธรรม สามารถเข้าทางานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการวิจยั การพัฒนา การเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา การบริ หารงานด้านวัฒนธรรม
และประกอบอาชีพอิสระด้านให้คาปรึ กษา (consultant) ทางสังคมวัฒนธรรม
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9. ชื่อ เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ สถำบัน/ ปี กำรศึกษำที่จบ

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ยุกติ มุกดำวิจิตร

อำจำรย์

สำยพิณ ศุพุทธมงคล

ศำสตรำจำรย์

เสมอชัย พูลสุ วรรณ

Ph.D. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison,
U.S.A. (2550)
M.A. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison,
U.S.A. (2543)
สส.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2538)
ศ.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2533)
Ph.D. (Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550)
สม.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2542)
ร.บ. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2526)
Ph.D. (Physical Anthropology) University of Michigan,
Ann Arbor, U.S.A. (2534)
M.A. (Physical Anthropology) University of Michigan,
Ann Arbor, U.S.A. (2530)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2523)

10. สถำนที่จดั กำรเรี ยนกำรสอน
10.1 สถำนที่: โครงกำรบัณฑิตศึกษำ คณะสังคมวิทยำและมำนุ ษยวิทยำ ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3
และคณะสังคมวิทยำและมำนุ ษยวิทยำ (ตึกสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ชั้น 4) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำ
พระจันทร์
10. อุปกรณ์กำรสอน: โครงกำรบัณฑิตศึกษำ คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มีอุปกรณ์กำรเรี ยน
กำรสอน ได้แก่ ห้องอ่ ำ นหนัง สื อ ที่ มี ห นัง สื อ ตำรำ วำรสำร วิท ยำนิ พ นธ์ และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สำขำวิชำที่เรี ยน ห้องปฏิ บตั ิกำรวิจยั (คอมพิวเตอร์ ) ไว้ให้บริ กำรแก่นกั ศึกษำตลอดจนมีโสตทัศนู ปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น เครื่ องขยำยเสี ยง เครื่ องฉำยภำพข้ำมศีรษะ เครื่ องฉำยภำพนิ่ง เครื่ องฉำยวีดิทศั น์ และเครื่ อง LCD
เป็ นต้น
11. สถำนกำรณ์ ภำยนอกหรือกำรพัฒนำทีจ่ ำเป็ นต้ องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสู ตร
11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
กำรพัฒ นำทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ ท ำให้ วิ ถี ชี วิ ต ของประชำชนถู ก ผลัก ดัน ให้
มี ก ำรแข่ ง ขัน สู ง รวมทั้ง ตลำดแรงงำนที่ มี ก ำรแข่ ง ขัน สู ง ไปด้ ว ยส่ ง ผลให้ มี ผู ้ต้อ งกำรศึ ก ษำต่ อ ใน
ระดับที่สูงกว่ำระดับปริ ญญำโทมำกขึ้นทุกปี สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ จึงเปิ ดหลักสู ตรระดับ
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บัณฑิตศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอกเพิBมมากขึZนตามไปด้วย ไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตรโครงการพิเศษ
(โครงการเลีZยงตัวเอง) ทีBมีค่าใช้จ่ายในการเรี ยนค่อนข้างสู ง หรื อหลักสู ตรโครงการปกติทีBมีค่าใช้จ่าย
ในการเรี ยนถูก ช่วยลดภาระทางด้านเศรษฐกิจแก่ผเู ้ รี ยน เช่นเดียวกับหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชามานุ ษยวิทยานีZ ทีBเป็ นหลักสู ตรโครงการปกติ เรี ยนเต็มเวลาในวันเวลาราชการ เน้นการ
จัดการเรี ยนการสอนในเชิ งวิชาการทีBนกั ศึกษาสามารถศึกษาหาความรู ้ และใช้ทรัพยากรของคณะ
และมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มทีB
ในขณะเดียวกัน การขยายตัวในทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซี ยน
และระดับนานาชาติ นําไปสู่ การติดต่อเชืB อมโยงระหว่างกันเพิBมมากขึZน ส่ งผลให้ทิศทางและเนืZอหา
ของการศึกษาในระดับต่างๆของประเทศจําเป็ นต้องปรับตามไปด้วย เพืBอขยายฐานความรู ้การศึกษา
และเพิBมศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานให้กบั นักศึกษาทัZงในระดับประเทศและนานาชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิ จ เทคโนโลยีและการสืB อสารได้ทาํ ให้สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทยเปลีBยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซับซ้อน และเกิดความขัดแย้งทางสังคมในระดับต่างๆ
อย่ า งกว้า งขวาง จึ ง มี ค วามจํา เป็ นทีB จ ะต้อ งใช้ ค วามรู ้ ท างสั ง คมศาสตร์ โ ดยเฉพาะสาขาวิ ช า
มานุ ษยวิทยามาทําความเข้าใจวิถีในสังคมไทย ตลอดจนปรากฏการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ทีBเกิดขึZนตลอดเวลา
ยิBงไปกว่านัZน ประชาคมอาเซี ยน ทีBประกอบด้วยกลุ่มผูค้ นทีBมีความแตกต่างหลากหลายทัZง
ในทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะกลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ทีBผคู ้ นสามารถเคลืBอนทีB
ข้ามแดนได้สะดวกขึZน ย่อมก่อให้เกิดสถานการณ์ของปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ ทัZงในด้านความร่ วมมือ
และความขัดแย้ง จึงถื อเป็ นภาระกิ จสําคัญของสถาบันการศึกษาทีBจะต้องผลิ ตทัZงองค์ความรู ้ และ
บัณฑิตในระดับต่างๆเพืBอเข้าไปมีส่วนรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆข้างต้นอย่างทันท่วงที
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย* วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เน้นและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ในเรืB องทีBตนเองมีความสนใจอย่างเต็มทีB
นักศึ กษาทางมานุ ษยวิทยาจะได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นผูท้ ีBคิดเป็ น สามารถมองเห็ นความเชืB อมโยง
ระหว่างปั จจัยต่างๆ ทีBมีความเกีBยวข้องกับมนุษย์ สามารถอธิ บายได้อย่างมีเหตุผล สามารถวิพากษ์
และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน รวมทัZงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชี พ
ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งกว้า งขวาง โดยการพัฒ นาหลัก สู ต รต้อ งมี เ นืZ อ หาและทิ ศ ทางสอดรั บ กับ ความ
เปลีB ยนแปลงของสังคมทีBขยายตัวกว้างขวางขึZนทัZงในระดับประชาคมอาเซี ยนและนานาชาติ และ
เพืBอให้สอดคล้องกับความสนใจของวงวิชาการทางมานุษยวิทยาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพืBอ
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ตอบรับกับการเปลีB ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเน้นให้ผูศ้ ึ กษามี ความชํานาญทางการวิจยั
สามารถศึกษาข้อมูลภาคสนามในระดับลึ กเพืBอสามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์เชืB อมโยง สร้ างองค์
ความรู ้ใหม่เพืBอนําไปใช้ในการทํางานและสนทนาเชิ งทฤษฎี กบั วงการวิชาการมานุ ษยวิทยาสากล
ในขณะเดี ย วกัน หลัก สู ตรก็ ต้องมี ค วามยืดหยุ่นเพืB อตอบสนองกับ ผูเ้ รี ย นทีB มี ค วามคาดหวัง จาก
การศึกษาหลายระดับ ไม่วา่ การศึกษาในระยะสัZน เพืBอนําความรู ้ในทางมานุ ษยวิทยาไปเพิBมศักยภาพ
ในการทํางาน หรื อการศึกษาในระดับลึกเพืBอเป็ นนักวิชาการในระดับนานาชาติ
12.2 ความเกีย* วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทางมานุ ษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้เป็ นกําลังสําคัญของสังคมทีBจะทํา
หน้าทีBทางด้านการสอน การวิจยั การทํางานพัฒนา ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน
ทัZงในภาครัฐและเอกชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลทีBมีความรู ้ความเข้าใจเกีBยวกับสภาวการณ์
ทางสัง คมและวัฒนธรรมให้แก่ สัง คมแล้ว หลักสู ตรปรารถนาทีB จะสร้ างสมาชิ กของสัง คมทีB
ตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมทีBแตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆ สามารถพิจารณาความ
แตกต่างโดยปรารถนาจะทําความเข้าใจ มีความอดทนอดกลัZนต่อความคิด ค่านิ ยม วิถีปฏิบตั ิของ
ผูอ้ ืBน สามารถพินิจและสร้ างข้อเสนอเกีB ยวกับวิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเองร่ วมกับคนกลุ่มอืB นใน
สังคมไทย ในระดับภูมิภาค และระบบโลกได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
ทัZงต่อตนเองและผูอ้ ืBน
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตทางมานุษยวิทยาเปิ ดทางเลือกทีBมากขึZนให้กบั ผูเ้ รี ยน ว่าจะนํา
ความรู ้ทางมานุษยวิทยาในหลักสู ตรใหม่ไปใช้ในระดับใด โดยสามารถเลือกทีBจะเข้ามาศึกษาเพืBอนํา
ความรู ้ ไปต่อยอดในทางวิชาการ หรื อเพืBอนําไปใช้ในวิชาชี พของตนเอง ซึB งถื อได้วา่ เป็ นการขยาย
ฐานความรู ้ ของสาขามานุ ษยวิท ยาเพืBอตอบสนองกับความต้องการของสัง คมในระดับต่างๆ ซึB ง
เท่ากับเป็ นการขยายโอกาสให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้
ความรู ้เพืBอตอบรับกับความคาดหวังของสังคมให้เพิBมมากขึZนโดยทีBยงั คงรักษาความเข้มแข็งในทาง
วิชาการไปพร้อมกัน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน* ทีเ* ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน* ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีเ* ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื*น
วิชาบังคับและวิชาเลื อกศึ กษาร่ วมกับหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชามานุษยวิทยา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2557 ของคณะฯ
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที*เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน* ทีต* ้ องมา
เรียน
-ไม่มี13.3 การบริ หารจัดการ
-ไม่มี5

หมวดที* 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มานุษยวิทยาเป็ นแขนงหนึBงของสังคมศาสตร์ ทีBปรารถนาจะทําความเข้าใจมนุ ษย์ ทัZงในแง่
ทีBมนุ ษย์เป็ นผลิตผลของระบบสังคมวัฒนธรรมทีBเขามีชีวิตอยู่ และในแง่ทีBมนุ ษย์เป็ นศูนย์กลางใน
การสร้ า งสรรค์ ควบคุ ม และแปลีB ย นแปลงสภาพชี วิ ต รอบๆ ตัว ของเขา ดัง นัZน เนืZ อ หาของ
มานุ ษยวิทยาจึงมีขอบเขตทีBกว้างขวางครอบคลุมความรู ้เกีBยวกับมนุ ษย์ทZ งั ทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต
พฤติกรรม ความคิดความเข้าใจ การให้ความหมาย ตลอดจนอารมณ์ความรู ้สึก มานุ ษยวิทยาเน้นการ
พิจารณาปั ญหาอย่างรอบด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการศึกษาทีBเจาะลึ กเฉพาะเรืB องเฉพาะกลุ่ม
ในระดับชุมชนและปั จเจกบุคคล มีแนวทางการค้นคว้าข้อเท็จจริ งในระดับทีBเป็ นประสบการณ์ของ
บุคคล และเชืBอมโยงประสบการณ์นZ นั เข้ากับโครงสร้างหรื อระบบทีBใหญ่และกว้างกว่าบุคคล
หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช ามานุ ษ ยวิ ท ยา เน้ น การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและการวิจยั เพืBอสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เพืBอให้นกั ศึกษามีโอกาสเรี ยนรู ้และ
พัฒนาทางวิชาการอย่า งเต็มศักยภาพของแต่ล ะคน นอกจากนัZน ยังเน้นการทํา งานอย่างใกล้ชิ ด
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในประเด็นศึกษาทีBทZ งั สองฝ่ ายมีความสนใจร่ วมกัน ทัZงนีZ เพืBอสร้ าง
บุคลากรทางวิชาการและการวิจยั ให้แก่ สังคม ผูจ้ ะมีส่วนในการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเป็ น
ธรรมในสังคมและการพัฒนาทีBยงBั ยืน
คณะสัง คมวิท ยาและมานุ ษยวิทยาตระหนักถึ งความเปลีB ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ทัZง ทาง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระดับโลกและระดับท้องถิBน ทีBส่งผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ข องผูค้ นในสั ง คมไทย การปรั บ ตัว เข้า กับ สิB ง แวดล้อ มใหม่
จําเป็ นต้องรู ้เท่าทันความเปลีBยนแปลง และมีองค์ความรู ้ทีBเข้มแข็งเกีBยวกับวัฒนธรรมท้องถิBนอันจะ
เป็ นพลังในการปรับเปลีBยนสังคมให้ดาํ รงอยูไ่ ด้อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยเหตุนZ ี สังคมไทยจึงจําเป็ นต้องมีบุคลากรทีBมีความสามารถทางด้านการวิจยั ในระดับสู ง
เพืBอสร้ างองค์ความรู ้ ท างสังคมวัฒนธรรม หลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา
เน้นการฝึ กฝน ให้ผูศ้ ึ กษามี ความรู ้ ความชํานาญทางการวิจยั ทางมานุ ษยวิทยา สามารถค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลภาคสนามได้ในระดับลึก สามารถใช้การเปรี ยบเทียบสภาพสังคมและการเปลีBยนแปลง
ทีB เกิ ดขึZ นในประเทศใกล้เ คี ย งในภู มิ ภ าคเดี ย วกันและในส่ ว นอืB นๆ ของโลกมาวิเ คราะห์ ข ้อมู ล
ภาคสนามได้อย่างรอบด้าน และเชืB อมโยงกันอย่างมีระบบ และสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทZ งั ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
อนึB ง หลัก สู ต รนีZ เป็ นหลัก สู ต รทีB ส ามารถเรี ย นต่ อ เนืB อ งจากหลัก สู ต รสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต ของคณะฯ ในสาขาวิชามานุษยวิทยา
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1.2 ความสํ าคัญ
ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา
บุคลากรทางด้านมานุ ษยวิทยาทีB มีการศึกษาระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตจึงจบการศึกษามาจากต่างประเทศ
ทัZงสิZ น เพืBอการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลีBยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และส่ วนอืBนๆของโลก
ดังกล่าว และเพืBอตอบสนองความต้องการบุคลากรทางมานุ ษยวิทยาดังกล่าว คณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาจึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความจํา เป็ นในการเปิ ดหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
มานุษยวิทยา
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพืB อ สั ง เคราะห์ ประเมิ น และพัฒ นาความรู ้ ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาทีB เ ป็ นสากล และได้
มาตรฐาน ความรู ้นZ ี ได้จากการศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะของสังคมวัฒนธรรมในทีBต่างๆ ของโลก
ทัZงทีBเกีB ยวกับลักษณะของสังคมวัฒนธรรมมนุ ษย์ในด้านต่างๆ อาทิ ครอบครัว ความคิดความเชืB อ
ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสุ ขภาพ อํานาจ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประกอบเข้ากับข้อสังเกตและข้อ
ค้นพบจากการทําวิจยั ภาคสนามของนักศึกษา เพืBอสร้างข้อเสนอทีBผา่ นการไตร่ ตรอง วิพากษ์วิจารณ์
สามารถใช้เป็ นเครืB องมือในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมวัฒนธรรมร่ วมสมัย
2) เพืBอศึกษาและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจวิถีชีวติ ในสังคมไทย เพืBอนําไปสู่ ความเข้าใจชี วิต
ในมิติต่างๆ ของสังคมไทยทีBกาํ ลังเปลีB ยนแปลงไป และจะมี ผลกระทบอย่างลึ กซึZ งและกว้างไกล
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประเด็ น ปั ญ หา และความสนใจใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพืB อ สรรค์ ส ร้ า งองค์ ค วามรู ้ ทีB จ ะ
สนองตอบความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจยั
และหน่วยงานเอกชนทีBดาํ เนินการด้านงานพัฒนา
3) เพืBอผลิ ตดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทีB มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชี พ เนืB องจากนักศึกษาจะได้
ค้นคว้าหาความรู ้ ในเรืB องทีBแต่ละคนมี ความสนใจและได้รับคําปรึ กษาแนะนําทัZงในด้านวิชาการ
จริ ยธรรมในการวิจยั จากคณาจารย์และผูเ้ ชีBยวชาญอย่างใกล้ชิด
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็ จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (5 ปี )
หลักฐาน/ตัวบ่งชีZ
การพัฒนา/เปลีBยนแปลง
กลยุทธ์
1. แผนการพัฒนาการเรี ยนการ 1. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ผสู ้ อน 1. จํานวนงานวิจยั ของอาจารย์
สอนทีBเน้นการวิจยั เป็ นหลัก
ทําวิจยั และเชืBอมโยงงานวิจยั 2. จํานวนผลงานวิชาการและ
สู่ การเรี ยนการสอน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาทีB
2. ให้นกั ศึกษาทําวิจยั ตัZงแต่ ได้ รั บ การนํ า เสนอ ตี พิ ม พ์
การเรี ยนรายวิชาไปจนถึงการ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ทําวิทยานิพนธ์
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมวิชาการทีB 3. จํา นวนโครงการกิ จ กรรม
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การพัฒนา/เปลีBยนแปลง

กลยุทธ์
เกีBยวเนืBองกับการทําวิจยั เช่น
การสัมมนา เสวนา
การประชุมทางวิชาการ
2. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ 1. เพิBมพูนทักษะอาจารย์ใน
สอนทีBเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้
2. พัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบ
อ า จ า ร ย์ ทีB ป รึ ก ษ า แ ล ะ
กิจกรรมให้สะท้อนความเอืZอ
อาทรและให้ค วามสํา คัญต่ อ
ผูเ้ รี ยน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศทีB
สนั บ สนุ นการเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
ตนเองอย่างต่อเนืBอง
4. ส่ งเสริ มการประเมินผลทีB
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน

หลักฐาน/ตัวบ่งชีZ
วิชาการทีBคณะจัด/พานักศึ กษา
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
ภายนอกสถาบัน
1.ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนทีBเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบอาจารย์ ทีB ป รึ กษาและ
กิ จ กรรมเสริ มหลั ก สู ต รของ
คณะ

1.พัฒนาทักษะการสอนของ
อ า จ า ร ย์ ทีB เ น้ น ก า ร ส อ น
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ด้านความรู ้ทกั ษะ ทางปั ญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ แ ละ
การสืB อสาร

1.จํา นวนโครงการการพัฒ นา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ
การประเมิ น ผลของอาจารย์
ตามผลการเรี ยนรู ้ทZ งั 5 ด้าน
2.ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ ทัก ษะการสอน
ของอาจารย์ทีB มุ่ ง ผลการเรี ย น
รู ้ทZ งั 5 ด้าน

3 . แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
การสอน/การประเมิ น ผลของ
อาจารย์ ต ามผลการเรี ยนรู ้ ทZ ั ง
5 ด้าน
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3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบสารสนเทศทีB สนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. จํานวนรายวิชาทีBใช้การ
ประเมินผลทีBเน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
5. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยนในการจัดการ
เรี ยนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอืBน ๆ ของ
คณะ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
หลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิชามานุ ษ ยวิทยา เป็ นหลัก สู ตรเต็มเวลา ในระบบ
ทวิภาค มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิ งหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุ ณ สมบัติ ข องผู ้เ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และมีคุณสมบัติดงั นี้
1. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท แแบบ 2 แบบ 2.1)
1.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรื อสาขาอื่นๆ
ที่เทียบเท่า ทั้งในหรื อต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่า 3.25 จากระบบ 4.0
2. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แแบบ 2 แบบ 2.2)
2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา หรื อสาขา
อื่นๆ ที่เทียบเท่า ทั้งในหรื อต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรี ยนที่
มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4.0
2.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ แเช่ น งานวิจยั บทความวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์
บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุ ม สัมมนาระดับมหาวิทยาลัย ขึ้นไป เป็ นต้น) ภายในระเวลาไม่เกิ น
5 ปี ที่ผา่ นมา
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2.3 สํา หรั บผูท้ ีB ก าํ ลัง ศึ ก ษาในหลัก สู ตรสั ง คมวิท ยาและมานุ ษ ยวิทยามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชามานุ ษยวิท ยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีB มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ขอ้ 2.1 และ
มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่ตB าํ กว่า 15 หน่วยกิ ต และมีค่าเฉลีB ยสะสมอย่างตํBา 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถ
สมัครและขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาและคณบดี เพืBอเข้าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่นอ้ ยกว่า 550 หรื อ TOEFL
ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรื อเทียบเท่า) หรื อมีผลสอบ IELTS ไม่ตB าํ
กว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
3) ในกรณี ทีBผ ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถึ ง เกณฑ์ทีBก าํ หนด อาจได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงืBอนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึZนไป
หรื อ TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 61 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรื อเทียบเท่า) หรื อ IELTS ใน
ระดับ 6.0 ขึZนไป โดยผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ
2 ภายในปี การศึ ก ษาทีB หนึB ง ของการเรี ย นตามหลัก สู ตร มิ ฉ ะนัZนนัก ศึ ก ษาจะต้องพ้นสถานภาพ
นักศึกษา
4) ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาจะต้อ งเสนอข้อ เสนอโครงการวิ จ ัย (research proposal) ทีB ผู ้ส มัค ร
ประสงค์จะพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าว
จะต้องระบุหวั ข้อวิจยั ประเด็นวิจยั และวิธีการวิจยั ทีBนกั ศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็ นวิทยานิ พนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับประเด็นศึกษาทีBคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตัZง
ไว้ในแต่ละปี พร้อมทัZงชีZ ให้เห็นว่าโครงการดุษฎีบณ
ั ฑิตทางมานุ ษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา
ได้อย่างไร
5) ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จาก
บุคคลทีBสามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจยั ของผูส้ มัครได้ จํานวน 2 ฉบับ
6) กรณี ผสู ้ มัครเข้าศึกษาทีBมีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.3 ให้ดาํ เนินการ ดังนีZ
6.1 ต้องยืนB เรืB องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาทีBเรี ยนในหลักสู ตรมหาบัณฑิต ให้เป็ น
ลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตหลักสู ตรนีZ
6.2 ส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่นอ้ ยกว่า 550 หรื อ TOEFL ไม่นอ้ ย
กว่า 79 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test หรื อมีผลสอบ IELTS ไม่ตBาํ กว่า 6.5 โดยผลสอบต้อง
ไม่เกิ น 2 ปี นับจากวันสอบถึ งวันสมัคร ทัZงนีZ ไม่สามารถนําผลการเรี ยนภาษาอังกฤษวิชา TU 005
และ TU 006 มานับเป็ นเกณฑ์ผา่ นภาษาอังกฤษเพืBอจบการศึกษาในหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตนีZได้
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6.3 กรณี ทีBผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ทีBกาํ หนด อาจได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงืBอนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึZนไป
หรื อ TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 61 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรื อเทียบเท่า) หรื อ IELTS ใน
ระดับ 6.0 ขึZนไป โดยผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ
6.1 ภายในปี การศึ กษาทีBหนึB งของการเรี ยนตามหลักสู ตร มิฉะนัZนนักศึ กษาจะต้องพ้นสถานภาพ
นักศึกษา
6.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
7) เงืBอนไขอืBนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) บางรายขาดทุนการศึกษา
2) คะแนนภาษาอัง กฤษในการสอบคัดเลื อกเข้า ศึ ก ษาได้ไ ม่ ถึง เกณฑ์ม าตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ* แก้ ไขปั ญหาและข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ประสานงานหรื อจัดหาทุนจากแหล่งทุนทัZงในและนอกมหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษา
2) ให้ผูส้ มัค รทีB ผ ลทดสอบภาษาอังกฤษได้ไม่ ถึงเกณฑ์ทีBกาํ หนด ได้รับ การพิจารณา
รับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงืBอนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษขัZนตํBาตามทีBคณะระบุ (ข้อ 3 ของ
การคัดเลือกเข้าศึกษา) แล้วจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษใหม่เพืBอให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์
(ข้อ 2 ของการคัดเลื อกเข้าศึ กษา) ภายในปี การศึ กษาทีB หนึB งของการเรี ยนตามหลักสู ตร มิ ฉะนัZน
จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา นอกจากนีZ ยังสนับสนุ นให้นกั ศึกษาฝึ กฝนภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่าน
ตําราทีBเป็ นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับปี ละ 5 คน และคาดว่าจะมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาปี ละ 5 คน
นักศึกษา
ชัZนปี ทีB 1
ชัZนปี ทีB 2
ชัZนปี ทีB 3
ชัZนปี ทีB 4
รวม
จํานวนบัณฑิตทีBคาดว่าจะจบ

2558
5
5
-

2559
5
5
10
11

ปี การศึกษา
2560
5
5
5
15
-

2561
5
5
5
5
20
5

2562
5
5
5
5
20
5

2.6 งบประมาณตามแผน (ปี งบประมาณ 2557)
การบริ หารจัดการหลักสู ตรนีZเป็ นการบริ การจัดการหลักสู ตรโครงการปกติ ซึB งงบประมาณ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับงบประมาณจาก
2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) ดังนีZ
หมวดเงิน
ก.งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทีBได้
มาตรฐาน)
(รวม ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวมทัNงสิNน (ก+ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
ป.เอก – มานุษยวิทยา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อนักศึกษา / ปี
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี

เฉลีBยค่าใช้จ่ายต่อปี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หมายเหตุ

681,982.14
18,257.14
123,250.00

580,851.71
15,549.81
104,973.38

656,723.54
17,580.95
118,685.19

590,582.47
15,810.31
106,731.96

-

-

-

-

823,489.29
ปี ที* 1
5
164,697.86

701,374.90 792,989.68
ปี ที* 2
ปี ที* 3
8
13
87,671.86
60,999.21
360,910.58 บาท
90,227.65 บาท

713,124.74
ปี ที* 4
15
47,541.65

วิธีการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายทัZงหมด x จํานวน
นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทัZงหมด
ของคณะฯ
ปี ที* 1
= 23.05ล้านบาท*15 คน/140 คน
ปี ที* 2
= 23.05 ล้านบาท*30 คน/263 คน
ปี ที* 3
= 23.05 ล้านบาท*40 คน/378 คน
ปี ที* 4
= 23.05 ล้านบาท*50 คน/485 คน

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา (ทีB มธ. คิดเหมาจ่าย) ภาคละ 19,800 บาท คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
ประมาณปี ละ 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร ( 4 ปี – 6 ปี ) ต่อหัวของนักศึกษา คือ 160,000 - 180,000 บาท
ดัง นัZน รั ฐ บาลและมหาวิท ยาลัย อุ ดหนุ น ค่ า ใช้จ่า ยของนัก ศึ ก ษาต่ อหัว ต่ อ ปี ประมาณ
50,277.65 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
√ จัดการศึกษาแบบชัZนเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสืB อสิB งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสืB อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสืB อหลัก
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อืBน ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1. เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้อ 12.15 และข้อ 19
2. นักศึ กษาทีB ก าํ ลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นหลัก สู ตรสั ง คมวิทยาและมานุ ษ ยวิท ยามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชามานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2557 ทีBได้รับอนุ มตั ิให้ศึกษา
ต่ อ ในหลัก สู ต รนีZ สามารถขอโอนลัก ษณะวิ ช าทุ ก วิ ช าทีB เ รี ย นในหลัก สู ต รมหาบัณฑิ ต ยกเว้น
การค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบณ
ั ฑิตหลักสู ตรนีZได้ ทัZงนีZ
ต้องเป็ นลักษณะวิชาทีBได้ค่าระดับไม่ตBาํ กว่า B โดยวิชาทีBได้รับการโอนจะได้รับการบันทึกค่าระดับ
เดิมและให้นาํ หน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับเฉลีBยสะสม
3. นักศึกษาหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ก่ อนฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2557 อาจขอเที ย บลัก ษณะวิ ช าทีB เคยเรี ย น
ในระดับบัณฑิตศึกษา มาเป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบณ
ั ฑิตหลักสู ตรนีZได้ โดยเป็ นรายวิชา
ทีBเรี ยนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษา นับจากปี การศึกษาทีBลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานัZนและเทียบได้
ไม่เกิ น 6 หน่ วยกิ ต ทัZงนีZ ตอ้ งได้ค่าระดับไม่ตB าํ กว่า B หรื อเทียบเท่า โดยวิชาทีBได้รับการเที ยบจะ
ได้รับการบันทึกอักษร ACC (Accreditation) และไม่ให้นาํ หน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับเฉลีBยสะสม
นักศึกษาทีB มิได้ ศึกษาในหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจขอเทียบลักษณะวิชาทีBเคยเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
มาเป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตหลักสู ตรนีZได้ โดยเป็ นรายวิชาทีBเรี ยนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
การศึ กษา นับจากปี การศึกษาทีBลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานัZนและเทียบได้ไม่เกิ น 6 หน่ วยกิ ต ทัZงนีZ
ต้องได้ค่าระดับไม่ตBาํ กว่า B หรื อเทียบเท่า โดยวิชาทีBได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร
ACC (Accreditation) และไม่ให้นาํ หน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับเฉลีBยสะสม
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. แบบ 2 แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีBสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จะต้องศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต
2. แบบ 2 แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีBสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะต้องศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต
เงื* อ นไขการโอนข้ า มหลัก สู ต ร (จากหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตไปหลัก สู ตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต)
นักศึ กษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1
(ผูส้ ําเร็ จการศึกษาชัZนปริ ญญาโททางสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาหรื อสาขาอืBนๆ ทีBเทียบเท่าจาก
มหาวิ ท ยาลัย อืB น ) ทีB ป ระสงค์ จ ะโอนเป็ นนัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุ ษยวิทยาจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดี
ทัZง นีZ ส ามารถโอนลัก ษณะวิช าทุ กวิชาในหลักสู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต ยกเว้นวิท ยานิ พ นธ์ เป็ น
ลักษณะวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิต และจะต้องศึกษาให้
สําเร็ จตามโครงสร้ างหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิ ต ภายใน 8 ภาคการศึ กษา
ปกติ นับตัZงแต่วนั ขึZนทะเบียนเป็ นนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา ใน
ครัZงแรก
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลาโดย
1. นักศึ ก ษาแผนการศึ ก ษาแบบ 2 แบบ 2.1 ต้องใช้ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสู ตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี ครึB ง) และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคปกติ (6 ปี )
2. นักศึ กษาแผนการศึ กษา แบบ 2 แบบ 2.2 ต้องใช้ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสู ตรอย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี ) และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ (6 ปี )
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่ งการศึกษาเป็ น 2 แบบ คือ
1) แผนการศึกษา แบบ 2 แบบ 2.1 คือ เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิ พนธ์ทีBมี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิBมเติม
วิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม 66
หน่ วยกิต
2) แผนการศึกษา แบบ 2 แบบ 2.2 คือ เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิ พนธ์ทีBมี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิBมเติม
วิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม 78
หน่ วยกิต
ทัZงนีZ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาของคณะฯ สามารถพิจารณาให้ นักศึกษาศึกษารายวิชา
ในระดับบัณฑิ ตศึกษาเพิBมเติม (จดทะเบียน Audit) ในรายวิชาทีBจาํ เป็ นต่อการทําวิทยานิ พนธ์ โดย
รายวิชาดังกล่ า วจะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับ เฉลีB ย สะสม และไม่นาํ มาคํา นวณจํานวนหน่ วยกิ ต
สะสม
ลักษณะของหลักสู ตร ทางด้ านเนือN หา องค์ ประกอบหลัก ได้ แก่
1. ความรู ้ พZืนฐานทางมานุ ษยวิทยา โดยเฉพาะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึB งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีและวิธีวจิ ยั ทางมานุษยวิทยา
2. ความรู ้ เ ฉพาะด้า นทางมานุ ษ ยวิ ท ยา ตามความเชีB ย วชาญของผูส้ อนและ
ความสนใจของนักศึกษา
3. ความรู ้ และความชํานาญในการวิเคราะห์ ได้แก่ความเข้าใจในกรอบทฤษฎี
การหาข้อมูลภาคสนาม และการเชืBอมโยงความคิดทีBเป็ นนามธรรมกับข้อมูลรู ปธรรม
4. ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิด ในการทําความเข้าใจประเด็นปั ญหา
ร่ วมสมัยในสังคมไทยทางด้านวิธีการศึกษา หลักสู ตรเน้นการทีBนกั ศึกษาแต่ละคนเป็ นศูนย์กลางของ
การเรี ยนรู ้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารย์และเพืBอนนักศึกษาเป็ นชุ มชนทีBจะแลกเปลีBยน
ความคิดเห็นและวิพากษ์วจิ ารณ์ซB ึ งกันและกัน
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วยอักษรย่อและตัวเลข มีความหมายดังนีZ
อักษรย่อ ม./ AN หมายถึงรายวิชาทีBเปิ ดสอนในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย 3 หลัก มีความหมายดังนีZ
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับวิชาของแต่ละกลุ่ม/วิชา
เลขหลักสิ บ หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริ เวณศึกษา
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษย์กบั อดีต
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรืB องและรายวิชาเอกเทศ
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับต้นทัZงระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบณั ฑิต
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับสู ง
เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
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3.1.3.2 รายวิชา
1) วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต ดังนีZ
รหัสวิชา
ม. 601
AN 601

รายวิชา
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา
History and Development
of Anthropological Theories and Concepts

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ม.602
AN 602

แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
Contemporary Anthropological Theories and
Concepts

ม. 603
AN 603

การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
Anthropological Research

3 (3-0-9)

ม.604
AN 604

มานุษยวิทยากายภาพ
Physical Anthropology

3 (3-0-9)

ม. 605
AN 605

โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
Archaeological Anthropology

3 (3-0-9)

ม.701
AN 701

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
Seminar in Development of Thesis Proposal

3 (3-0-9)

ม.801
AN 801

สัมมนาประสบการณ์และวิธีวทิ ยาของงานภาคสนาม
Seminar in Fieldwork Experience and Methodology

3 (3-0-9)
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3 (3-0-9)

2) วิชาเลื อก นักศึกษาสามารถเลื อกเรี ยนวิชาเลื อกอย่างน้อยจํานวน 3
วิชารวม 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาในสาขามานุษยวิทยากลุ่มเดียวกัน หรื อคนละกลุ่มกัน ดังนีZ
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาภาษา สั ญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา (Language, Symbols and Cosmology)
ม.611
มานุษยวิทยาภาษา
3 (3-0-9)
AN 611 Linguistic Anthropology
รหัสวิชา

รายวิชา

ม.612
AN 612

มานุษยวิทยาศาสนาและความเชืBอ
Anthropology of Religion and Belief

3 (3-0-9)

ม.613
AN 613

พิธีกรรมวิเคราะห์
Ritual Analysis

3 (3-0-9)

ม.614
สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
AN 614 Buddhist Symbolism in Southeast Asia
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา (Ethnicity and Area Studies)
ชาติพนั ธุ์ศึกษา
ม.621
AN 621 Ethnicity

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ม.622
AN 622

ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples

3 (3-0-9)

ม.623
AN 623

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Anthropology of Southeast Asia

3 (3-0-9)

ม.624
AN 624

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
Anthropology of East Asia

3 (3-0-9)

ม.625
AN 625

ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
Anthropological Perspectives on Thai Studies

3 (3-0-9)

18

รหัสวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

รายวิชา

3. กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต (Man and the Past)
ม.631
มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
AN 631 Historical Anthropology

3 (3-0-9)

ม.632
AN 632

มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
Critical Heritage Studies

3 (3-0-9)

ม.633
AN 633

พิพิธภัณฑ์ศึกษา
Museum Studies

3 (3-0-9)

4. กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture and Society)
ม.641
มานุษยวิทยาว่าด้วยอํานาจ
AN 641 Anthropology of Power

3 (3-0-9)

ม.642
AN 642

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
Economic Anthropology

3 (3-0-9)

ม.643
AN 643

ครอบครัวและเครื อญาติ
Family and Kinship

3 (3-0-9)

ม.644
AN 644

มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี
Anthropology of Gender and Sexuality

3 (3-0-9)

ม.645
AN 645

มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
Anthropology of the Cities

3 (3-0-9)

ม.646
AN 646

ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
Theory and Methodology in Transnational Culture

3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

รายวิชา

ม.647
AN 647

ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
Peasant Studies in the Modern World

ม.648
AN 648

มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเทีBยว
Anthropology of Travel and Tourism

3 (3-0-9)

ม.649
AN 649

วัฒนธรรมศึกษา
Cultural Studies

3 (3-0-9)

5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ (Anthropology of Science)
มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ม.651
AN 651 Anthropology of Science and Technology

3 (3-0-9)

ม.652
AN 652

มานุษยวิทยาการแพทย์
Medical Anthropology

3 (3-0-9)

ม.653
AN 653

มานุษยวิทยานิเวศ
Ecological Anthropology

3 (3-0-9)

ม.654
AN 654

ประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุ ษยวิทยากายภาพ
Special Topics in Physical Anthropology

3 (3-0-9)

6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื*องและรายวิชาเอกเทศ (Special Topics and Individual Course)
ม.691
สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุ ษยวิทยา I
3 (3-0-9)
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
ม.692
AN 692

สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุ ษยวิทยา II
Special Topics Seminar in Anthropology II
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3 (3-0-9)

รหัสวิชา
ม.699
AN 699

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

รายวิชา
รายวิชาเอกเทศ
Individual Course

4) วิทยานิพนธ์
รหัส
ม.900
AN 900

จํานวนหน่ วยกิต

รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 (แบบ 2.1)
48 (แบบ 2.2)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา มี 2 แบบ คือ
แบบ 2 แบบ 2 .1 นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 7 ภาคการศึกษา
หรื อ 3 ปี ครึB ง ดังนีZ
ปี การศึกษาทีB 1
ภาคการศึกษาที* 1
ม.601 ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ 3 หน่วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา
ม.603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 หน่วยกิต
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา 3 หน่วยกิต
รวม
ปี การศึกษาทีB 2
ภาคการศึกษาที* 1
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx วิชาเลือก
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที* 2
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย
ม.604
ม.xxx

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที* 2
ม.801 สัมมนาประสบการณ์และวิธี 3 หน่วยกิต
วิทยาของงานภาคสนาม
- สอบวัดคุณสมบัติ

9 หน่วยกิต

รวม
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3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาทีB 3
ภาคการศึกษาที* 1
ม.900 วิทยานิพนธ์
(สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์)
รวม
ปี การศึกษาทีB 4
ภาคการศึกษาที* 1
ม.900 วิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที* 2
12 หน่วยกิต ม.900 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

(รายงานความก้าวหน้าครัZงทีB 1)

12 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที* 2
12 หน่วยกิต

(สอบร่ างวิทยานิพนธ์)

รวม

12 หน่วยกิต
แบบ 2 แบบ 2.2 นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 8 ภาคการศึกษา
หรื อ 4 ปี ดังนีZ

ปี การศึกษาทีB 1
ภาคการศึกษาที* 1
ม.601 ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ 3 หน่วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา
ม.603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 หน่วยกิต
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา 3 หน่วยกิต
รวม
ปี การศึกษาทีB 2
ภาคการศึกษาที* 1
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx วิชาเลือก
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที* 2
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย
ม.604
ม.xxx

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที* 2
ม.801 สัมมนาประสบการณ์และวิธี 3 หน่วยกิต
วิทยาของงานภาคสนาม
- สอบวัดคุณสมบัติ

9 หน่วยกิต

รวม
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3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาทีB 3
ภาคการศึกษาที* 1
ม.900 วิทยานิพนธ์
(สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์)
รวม

ภาคการศึกษาที* 2
12 หน่วยกิต ม.900 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

(รายงานความก้าวหน้าครัZงทีB 1)

12 หน่วยกิต

รวม

ปี การศึกษาทีB 4
ภาคการศึกษาที* 1
ม.900 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที* 2
12 หน่วยกิต ม.900 วิทยานิพนธ์
(สอบร่ างวิทยานิพนธ์)
(รายงานความก้าวหน้าครัZงทีB 2)

12 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

รวม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
3.1.5.1.1 วิชาบังคับ
ม.601 ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 601 History and Development of Anthropological Theories and Concepts
แนวคิ ดและทฤษฎี สังคมวิทยาคลาสสิ ก และงานชาติ พนั ธุ์ วรรณนาทีB เป็ นพืZนฐานของ
การศึกษาทางมานุ ษยวิทยา เช่น งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ข้อเสนอทาง
ทฤษฎีและงานชาติพนั ธุ์วรรณนาของนักมานุ ษยวิทยายุคแรก จนถึงทศวรรษ 1970 เช่น ทฤษฎีและ
งานวิจ ัย ทีB ใ ช้ท ฤษฎี วิว ฒ
ั นาการทางสั ง คม หน้า ทีB นิ ย ม โครงสร้ า ง-หน้า ทีB นิ ย ม วัฒ นธรรมและ
บุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยานิเวศ มานุษยวิทยาการตีความ และโครงสร้างนิยม
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
AN 602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts
แนวคิ ดและทฤษฎี สังคมศาสตร์ ทีBมีอิทธิ พลต่อการศึ กษาทางมานุ ษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น
งานของ Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak และ Judith Butler และผลงานทาง
มานุ ษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิ บตั ิการ ชาติพนั ธุ์วรรณนาหลังโครงสร้ างนิ ยม
มานุ ษยวิทยาหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมศึกษา หลังอาณานิ คมศึกษา มานุ ษยวิทยาข้ามพรมแดนและ
โลกาภิวตั น์ มานุษยวิทยาสิB งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา
23

ม. 603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 603 Anthropological Research
วิธีวทิ ยาและกระบวนการสร้างความรู ้ทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วย การทําวิจยั ภาคสนาม
การศึกษาเปรี ยบเทียบวัฒนธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีB
เชืB อมโยงแนวคิดและทฤษฎี กบั ข้อมูลและประสบการณ์ ภาคสนามของนักมานุ ษยวิทยา ประเด็น
ปั ญหาอันเกีBยวเนืB องกับการทํางานภาคสนาม อาทิ อัตวิสัยและตัวตนของนักมานุ ษยวิทยากับความ
เป็ นวัตถุวสิ ัยของการศึกษา จริ ยธรรมในการทํางานภาคสนาม
ม.604 มานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN 604 Physical Anthropology
สํารวจมโนทัศน์และทฤษฎี พZืนฐานต่างๆ ซึB งจําเป็ นสําหรับการทําความเข้าใจวิวฒั นาการ
ของสิB งมีชีวติ ทบทวนความรู ้วา่ ด้วยความเป็ นมาของมนุษย์ในทางวิวฒั นาการ ครอบคลุมข้อถกเถียง
ต่างๆ บนพืZนฐานการตีความหลักฐานทีBเป็ นรู ปธรรมอย่างเคร่ งครัด สอบสวนประวัติและรู ปแบบ
การอพยพเคลืB อนย้ายของประชากรมนุ ษย์ยุคต้น ทําความเข้าใจมโนทัศน์เรืB อง “เชืZ อชาติ ” ในทาง
ชี ววิทยา รวมถึ งผลกระทบทางการเมืองและสังคมอันอาจเกิดจากการนํามโนทัศน์นZ ีไปใช้โดยขาด
ความรู ้ความเข้าB ใจ
ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 605 Archaeological Anthropology
แนวคิ ด ทฤษฎี วิธี วิท ยาทางโบราณคดี กระบวนการศึ ก ษาสั ง คมในอดี ตผ่า นวัตถุ ท าง
วัฒนธรรม โบราณคดี ก ับ ความรู ้ ท างมานุ ษ ยวิท ยา เช่ น แนวคิ ดวัฒนธรรมศึ ก ษา อุ ตสาหกรรม
วัฒ นธรรม เพศสภาวะ รวมทัZง ข้อ ถกเถี ย งทางโบราณคดี และวิ พ ากษ์โ บราณคดี ในปั จ จุ บ ัน
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิ พนธ์
3 (3-0-9)
AN 701 Seminar in Thesis Topics
วิชาบังคับก่อน: ม.601, ม.602, ม603, ม.604 และ ม.605 หรื อโดยอนุมตั ิจากคณะฯ
แนวความคิดและทฤษฎีทีBเป็ นพืZนฐานในการศึกษาประเด็นทีBจะเป็ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
สํารวจงานวิจยั และเอกสารทีBเกีBยวข้อง พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยเอกเทศ
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ม.801 สัมมนาประสบการณ์และวิธีวทิ ยาของงานภาคสนาม
3 (3-0-9)
AN 801 Seminar in Fieldwork Experience and Methodology
วิชาบังคับก่อน: ม.601, ม.602, ม.603, ม.604 , ม.605 และ ม.701 หรื อโดยอนุมตั ิจากคณะฯ
สํา รวจความเป็ นไปได้ในการทํา งานภาคสนาม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารเป็ นระยะๆ เพืB อ
แลกเปลีBยนประสบการณ์ ข้อสังเกต รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ระหว่างนักศึกษา
กับผูส้ อน
3.1.5.1.2 วิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาภาษา สั ญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
3 (3-0-9)
AN 611 Linguistic Anthropology
วิ ธี วิ ท ยาทางมานุ ษ ยวิ ท ยาภาษาและชาติ พ นั ธุ์ ว รรณนามานุ ษ ยวิ ท ยาภาษาเพืB อ เข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาในฐานะระบบการสืB อสาร กับวัฒนธรรมซึB งภาษาเป็ นสืB อ ความสัมพันธ์
ทางสังคมวัฒนธรรมทีBสะท้อนผ่านการใช้ภาษาในชีวติ ประจําวัน เช่น ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ชนชัZน เพศสภาวะ
ม. 612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชืBอ
3 (3-0-9)
AN 612 Anthropology of Religion and Belief
สํารวจข้อเสนอทางทฤษฎี และวิธีก ารศึ กษาศาสนาและความเชืB อ ศึ ก ษาการประยุกต์ใ ช้
ทฤษฎี โ ดยการอ่ า นวิ พ ากษ์ง านชาติ พ นั ธุ์ นิพ นธ์ การนํา ทฤษฎี และวิ ธี วิจ ัย ไปใช้ท าํ ความเข้า ใจ
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความเชืBอในสังคมร่ วมสมัย
ม. 613 พิธีกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-9)
AN 613 Ritual Analysis
ความหมายและบทบาทหน้าทีBของพิธีกรรมในสังคมขนาดเล็กและสังคมสมัยใหม่ แนวคิด
และทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ สั ญ ลัก ษณ์ ใ นพิ ธี ก รรม ทัZง พิ ธี ก รรมทางศาสนา พิ ธี ก ารต่ า งๆ ใน
ชีวติ ประจําวัน และรัฐพิธี ทัZงทีBสืบทอดจากอดีต และทีBประดิษฐ์ขZ ึนใหม่ในสังคมปั จจุบนั
ม.614 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3 (3-0-9)
AN 614 Buddhist Symbolism in Southeast Asia
ความรู ้ทีBมีฐานการวิจยั ว่าด้วยการทําความเข้าใจความหมายในแง่มุมทางสัญลักษณ์ ของงาน
พุทธศิลป์ ในบริ บทพุทธศาสนาเถรวาทของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในพม่าและไทย การ
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พัฒนาประเด็นเฉพาะตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้ขอบเขตของวิชา ซึB งสามารถต่อ
ยอดเป็ นงานวิจยั ทีBรัดกุมและเข้มงวดได้
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา
ม. 621 ชาติพนั ธุ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 621 Ethnicity
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาในการศึกษาทางชาติพนั ธุ์ ได้แก่ พรมแดนชาติพนั ธุ์ ชาติพนั ธุ์กบั ภาวะ
ชายขอบ อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ ชาติพนั ธุ์ธาํ รง ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
ภาษาศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ สํารวจประเด็นชาติพนั ธุ์ศึกษาในปั จจุบนั เช่น รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์ ชาตินิยม
กับชาตินิยมเชิ งชาติพนั ธุ์ ชาติพนั ธุ์ธาํ รงแนวใหม่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วนน้อยกับรัฐ ชาติพนั ธุ์ธาํ รงใน
บริ บทข้ามพรมแดนและโลกาภิวตั น์
ม. 622 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
3 (3-0-9)
AN 622 Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples
แนวทฤษฎี และวิธีวิท ยาในการศึ กษาประวัติศ าสตร์ ก ลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ทีB ใช้ภาษาตระกูล ไต
ได้แก่ ภาษาศาสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีBใช้ภาษาตระกูลไต ประเด็นทางชาติพนั ธุ์ศึกษาทีBเกีBยวข้อง เช่น
รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์ไต ชาติพนั ธุ์ไตธํารงในบริ บทข้ามพรมแดนและโลกาภิวตั น์
ม. 623 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3 (3-0-9)
AN 623 Anthropology of Southeast Asia
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีBศึกษาสังคม วัฒนธรรม และกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทัZงในภาคพืZนทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลักเกีB ยวกับเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าทีB เ กีB ย วข้อ ง เช่ น โบราณคดี ประวัติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และนิ เวศวิทยา ประเด็นสําคัญๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา เช่น การก่อตัวเป็ น
รัฐยุคแรก การค้าและทุนนิ ยม อิทธิ พลของอินเดียและจีน วัฒนธรรมร่ วมของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ อุดมการณ์ทางเพศ ลัทธิ อาณานิคม อาเซี ยน และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในบริ บทโลกาภิวตั น์
ม.624 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
AN 624 Anthropology of East Asia
ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาเปรี ยบเทียบสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ใน
จีน เกาหลี ญีBปุ่น ศึกษางานชาติพนั ธุ์วรรณนาในประเด็นเกีBยวกับลักษณะทางชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม
การเปลีB ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติ พนั ธุ์ กลุ่ มชาติพนั ธุ์กบั รั ฐ-ชาติ อาณา
นิคมตะวันตก และกระแสโลกาภิวตั น์
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ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 625 Anthropological Perspectives on Thai Studies
แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี วิ ท ยาในงานชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนาทีB ศึ ก ษาสั ง คมไทย ตัZง แต่ ช่ ว ง
สงครามโลกครัZงทีBสองเป็ นต้นมา สํารวจงานเขียนทีBเป็ นความรู ้หลักเกีBยวกับสังคมไทย ครอบคลุ ม
ทัZงการศึกษาสังคมชนบท กลุ่มสังคมต่างๆ กลุ่มชาติพนั ธุ์ มานุ ษยวิทยาว่าด้วยรัฐไทยและสังคมวัฒนธรรมไทยในบริ บทโลกาภิวตั น์
3. กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต
ม. 631 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
3 (3-0-9)
AN 631 Historical Anthropology
วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ในงานชาติ พนั ธุ์ วรรณนา แนวการ
ทํา งานประวัติ ศ าสตร์ นิพ นธ์ เ ชิ ง มานุ ษ ยวิ ท ยา เช่ น วัต ถุ นิ ย มประวัติศ าสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์
การเมื อง Annales School ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติ พ นั ธุ์ และ
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ของชนพืZนเมือง เวลาและอดีต ความทรงจําทางสังคมและการเมืองของความ
ทรงจํา
ม. 632 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
3 (3-0-9)
AN 632 Critical Heritage Studies
ความเป็ นมาและพัฒนาการของแนวคิดเรืB อง ‘มรดกวัฒนธรรม’ รู ปแบบ ปั ญหา รวมทัZง
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารจัด การเพืB อ ธํา รงมรดกวัฒ นธรรม มรดกวัฒ นธรรมในฐานะสิB ง สร้ า งทาง
วัฒนธรรม ทัZงจากแง่ มุม ของเจ้าของวัฒนธรรม และจากมุ ม มองสากล แนวความคิ ดเรืB องมรดก
วัฒนธรรมโลก งานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาว่าด้วยการรืZ อฟืZ น การสร้ างใหม่ หรื อสถาปนาความเป็ น
ประเพณี ในรู ป แบบต่า งๆ เช่ น การท่ องเทีB ย ว การสร้ า งอัตลัก ษณ์ ท ้องถิB น และนโยบายอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมของรัฐ
ม. 633 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 633 Museum Studies
ความรู ้ พZืนฐานในการอนุ รักษ์วตั ถุ ทางวัฒนธรรมและการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์ ประวัติ
ความเป็ นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานวิทยา ข้อวิพากษ์จากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธี
วิทยาทางพิพิธภัณฑสถานวิทยาสมัยใหม่ หน้าทีBทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ การจัดพิพิธภัณฑ์ การ
ดําเนินงาน การศึกษาเปรี ยบเทียบพิพิธภัณฑ์ของวัฒนธรรมต่างๆ
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4. กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ม. 641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอํานาจ
3 (3-0-9)
AN 641 Anthropology of Power
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุ ษยวิทยาเพืBอการศึกษาอํานาจ ทัZงทีBเป็ นการศึกษาแนว
ประเพณี และทีBได้รับอิทธิ พลจากนักทฤษฎีสังคมร่ วมสมัย เช่น Antonio Gramsci, Michel Foucault,
และ Giorgio Agamben สํารวจประเด็นการศึกษาอํานาจในสังคมร่ วมสมัย เช่น ตัวตน ศักยภาพ
กระทําการ และความเป็ นสากลโลก
ม. 642 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
AN 642 Economic Anthropology
ข้อถกเถียงทางมานุษยวิทยาและพัฒนาการการศึกษาระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์เชิ ง
เศรษฐกิจ สํารวจและเปรี ยบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุ ษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ
โดยให้ความสนใจกับยุทธศาสตร์ ในการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิ จ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จ
กับมิติทางสังคมวัฒนธรรมอืBนๆ
ม.643 ครอบครัวและเครื อญาติ
3 (3-0-9)
AN 643 Family and Kinship
สํารวจข้อเสนอและถกเถี ยงเกีB ยวกับการศึกษาครอบครัว พิจารณางานชาติ พนั ธุ์นิพนธ์ว่า
ด้วยครอบครัวในวัฒนธรรมต่างๆ ศึกษาเปรี ยบเทียบกับครอบครัวและการเป็ นครอบครัว สังคมใน
สมัยใหม่ ทีBมีการเปลีB ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ อาทิ การแพทย์
เทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ กฎหมายครอบครัว
ม.644 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี
3 (3-0-9)
AN 644 Anthropology of Gender and Sexuality
ข้อเสนอทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเพศสภาวะ และเพศวิถี ศึกษางานชาติพนั ธุ์วรรณนา
ทีBเกีBยวข้อง การวิพากษ์งานชาติพนั ธุ์วรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อัตลักษณ์ทาง
เพศสภาวะ ความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย เพศวิถี
ม.645 มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
3 (3-0-9)
AN 645 Anthropology of The Cities
สํารวจทฤษฎีเกีBยวกับการศึกษาเมือง สังคมสมัยใหม่กบั เมืองประเภทต่างๆ การศึกษาเมือง
ร่ ว มสมัย ในมิ ติ ป ระวัติ ศ าสตร์ การบริ ห ารจัด การ ระบบนิ เ วศเมื อ ง วัฒ นธรรมเมื อ ง วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมและความขัดแย้งระหว่างคนในเมืองกลุ่มต่างๆ
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ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
3 (3-0-9)
AN 646 Theory and Methodology in Transnational Cultures
แนวทฤษฎี เกีBยวกับวัฒนธรรมการเมืองข้ามพรมแดน ลัทธิ ล่าเมืองขึZน ลัทธิ ชาตินิยม และ
หลังอาณานิ คม วัฒนธรรมการเดินทาง สิ นค้า สืB อสารมวลชน และการบริ โภค การเคลืBอนย้าย การ
อพยพ สภาวะพลัดถิBน และการข้ามท้องถิBน ผิวสี เพศสภาวะ เพศวิถี และการวิเคราะห์งานศึกษา
แนวชาติพนั ธุ์วรรณนาตัวบทต่างๆและเศรษฐศาสตร์ การเมือง
ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
3 (3-0-9)
AN 647 Peasant Studies in the Modern World
แนวทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารในการเปลีB ย นแปลงสั ง คมเกษตรกรรมไปสู่ ค วามทัน สมัย
บทบาทและอิ ทธิ พลของรั ฐชาติ ระบบทุ นนิ ยม และความเชืB อทีBเป็ นเหตุ ผ ล ทีB มี ต่อสัง คมเกษตร
ชนบท และปฏิกิริยาตอบกลับจากผูค้ นในชนบท ทีBปรากฏในรู ปของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิBน ความรู ้
เรืB องสิB งแวดล้อมวัฒนธรรมและสังคม การรับรู ้ มุมมอง และปฏิบตั ิการ ทีBสะท้อนความหลากหลาย
เพืB อ เข้ า ใจแนวทางในการร่ วมสร้ า งโลกสมัย ใหม่ และการปรั บ เปลีB ย นชี วิ ต ของพวกเขา
ม.648 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเทีBยว
3 (3-0-9)
AN 648 Anthropology of Travel and Tourism
ความหมาย ความสํ า คัญ ของการเดิ น ทาง และความปรารถนาใน "ทีB อืB น " ของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะลักษณะและความสําคัญของการเดิ นทางรู ปแบบต่างๆ ในอดี ตและปั จจุ บนั เช่ น การ
พเนจร การแสวงบุญ การผจญภัย การสํารวจ การอพยพ การลีZภยั และการท่องเทีBยว รวมถึง
ผลกระทบในทางวัฒ นธรรมอัน เนืB อ งมาจากเคลืB อ นทีB ข องมนุ ษ ย์น อกจากนัZน ยัง สนใจศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของการเดินทางและการถ่ายทอดประสบการณ์ เดินทางผ่านการบันทึกและงานเขียน
ม.649 วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-9)
AN 649 Cultural Studies
แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวัฒนธรรมศึกษา เช่น แนวคิดของ Antonio Gramsci สํานัก
เบอร์ มิงแฮมในอังกฤษ สํานักทฤษฎีวพิ ากษ์ (สํานักแฟรงเฟิ ร์ ต) ในเยอรมนี และกลุ่มนักคิดฝรัBงเศส
(เช่น Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau)
ความคิดหลักในการศึ กษาวัฒนธรรม ได้แก่ ปฏิ บตั ิการในการสร้ างความหมาย การนําเสนอภาพ
ตัวแทน วัฒนธรรมกับอํานาจ วัฒนธรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมวิถีประชา และอัตภาวะกับภาวะ
ผูก้ ระทําการ
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5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
ม. 651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
AN 651 Anthropology of Science and Technology
อิทธิ พลของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และประดิษฐกรรม
ทางเทคโนโลยี ผลกระทบของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีต่อสังคม
วัฒนธรรม และการเมือง มิติทางชาติพนั ธุ์ ชนชัZน และเพศสภาวะในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และ
ประดิ ษ ฐกรรมทางเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจํา วัน และการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ม. 652 มานุษยวิทยาการแพทย์
3 (3-0-9)
AN 652 Medical Anthropology
สุ ขภาพ ความเจ็บป่ วย การดูแลสุ ขภาพและการรักษาเยียวยาในวัฒนธรรมต่างๆ พัฒนาการ
และการครอบงําของการแพทย์สมัยใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชีB ยวชาญในการดูแลสุ ขภาพ
การรักษาโรค กับผูป้ ่ วย ความรู ้ทางการแพทย์กบั การคิดและปฏิ บตั ิต่อชี วิตและร่ างกาย รวมถึงการ
รืZ อฟืZ นเปลีBยนปรับทางเลือกในการดูแลรักษาความเจ็บป่ วย
ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ
3 (3-0-9)
AN 653 Ecological Anthropology
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิB งแวดล้อมผ่านปั จจัยทาง
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิ จ ได้แก่ กลุ่มทีBให้ความสําคัญกับการปรั บตัวเข้าหากันระหว่าง
มนุษย์ วัฒนธรรม และสิB งแวดล้อม เช่น วัฒนธรรมนิเวศ ชาติพนั ธุ์นิเวศ ประชากรนิ เวศ และยุทธวิธี
การปรั บ ตัว กลุ่ ม ทีB ไ ด้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง เช่ น นิ เ วศวิ ท ยาการเมื อ ง และ
นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์ และกลุ่มทีBได้รับอิทธิ พลจากทฤษฎีร่วมสมัย เช่น นิเวศวิทยาหลังสมัยใหม่
เป็ นต้น
ม.654 ประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุษยวิทยากายภาพ
AN 654 Special Topics in Physical Anthropology
อ่านและอภิปรายประเด็นความรู ้ร่วมสมัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ
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3 (3-0-9)

6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื*องและรายวิชาเอกเทศ
ม. 691 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
3 (3-0-9)
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรื อผูเ้ ชีBยวชาญประเด็นดังกล่าว
ม. 692 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
3 (3-0-9)
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology II
การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรื อผูเ้ ชีBยวชาญประเด็นดังกล่าว
ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3 (3-0-9)
AN 699 Individual Course
การค้นคว้าหัวข้อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจของ
นักศึกษาแต่ละคนภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์
3.1.5.1.3 วิทยานิพนธ์
ม. 900 วิทยานิพนธ์
AN 900 Dissertation
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การสร้างโครงการและการดําเนิ นการวิจยั ประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุ ษยวิทยา การเขียน
และนําเสนอวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทางมานุ ษยวิทยา จริ ยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2.1 Compulsory Course
ม.601 ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 601 History and Development of Anthropological Theories and Concepts
Classical sociological concepts and theories and early ethnographic accounts comprising
works of Karl Marx, Emile Durkheim, and Max Weber. Anthropological concepts, theories, and
ethnographies up to the 1970s informed by social evolutionism, functionalism, structural-
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functionalism, culture and personality, political economy, ecological anthropology, interpretive
anthropology, and structuralism.
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
AN 602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts
Contemporary social theories and concepts used in ethnographic studies such as the
works of Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, and Judith Butler. Anthropological
concepts and theories informed by contemporary intellectual movements including theory of
practice, postmodernism, post-structuralism, cultural studies, post-colonial studies,
transnationalism and globalization, environmentalism, and Science and Technology Studies
(STS).
ม. 603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 603 Anthropological Research
Methodology and the production of anthropological knowledge: fieldwork, comparative
study of cultures, and document research. Process of writing an ethnography informed by theories
while taking in to consideration issues such as the self and subjectivity of the ethnographer as
well as scientific objectivity and research ethics.
ม.604 มานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN 604 Physical Anthropology
Exploring basic concepts and theories of biological evolution; reviewing the human
evolution and its controversies based on various types of hard evidence and critical
interpretations; investigating the migration history of early mankind; understanding the biological
concept of ‘race’ and its misuse in the social and political contexts.
ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 605 Archaeological Anthropology
Theories and methodology in studying past societies through their cultural artifacts.
Interpreting archaeological evidence using anthropological approaches including cultural studies,
cultural industry, and gender. Contemporary debates and critiques of the use of archaeological
evidence and artifacts.
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ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิ พนธ์
3 (3-0-9)
AN 701 Seminar Thesis Topics
Prerequisite: AN.601, AN.602, AN 603, AN 604 and AN 605 or by approval of the faculty
Critical review of social theories and ethnographic researches fundamental to the
students' theses proposal. Individual development of thesis proposal.
ม.801 สัมมนาประสบการณ์และวิธีวทิ ยาของงานภาคสนาม
3 (3-0-9)
AN 801 Seminar in Fieldwork Experience and Methodology
Prerequisite: AN.601, AN.602, AN 603, AN 604 , AN 605 and AN 701 or by approval of
the faculty
Preliminary fieldwork and presentation of field data. Discussion of problems and
possibilities of conducting successful field research. Writing individual research proposal.
3.1.5.2.2 Elective Course
1. Language, Symbols and Cosmology
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
3 (3-0-9)
AN 611 Linguistic Anthropology
Research methodology in studying language and culture. Survey of ethnographies of
linguistic anthropology to understand relationships between language as communication system
and culture, itself constituted and mediated by language. Everyday use of language and social and
cultural relations such as power relations, class, and gender relations.
ม. 612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชืBอ
3 (3-0-9)
AN 612 Anthropology of Religion and Belief
Survey of theories and methods in studying religions and beliefs as cultural phenomena.
Critical reading of ethnographical study of religions and beliefs to appraise the strength and
shortcoming of theories and methods. The application of theories and methods to understand
contemporary religious and spiritual phenomena.
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ม. 613 พิธีกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-9)
AN 613 Ritual Analysis
Exploring the concepts and functions of rituals within the wide spectum of societies.
Theories and methods to understand symbolism and roles of religious rites, private and public
rituals in traditional and modern societies.
ม.614 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3 (3-0-9)
AN 614 Buddhist Symbolism in Southeast Asia
A research based knowledge on symbolism of the Buddhist arts in the Theravadin Buddhist
context of Southeast Asia, particularly in Myanmar and Thailand. Each student is expected to
develop his or her own interest on the subject towards a critical research.
2. Ethnicity and Area Studies
ม. 621 ชาติพนั ธุ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 621 Ethnicity
Theory and method in ethnic studies, i.e., ethnic boundary, ethnicity, ethnicity and
marginality, ethnic identity, ethnic conflict, ethnohistory, ethnolinguistic. Current issues in ethnic
studies: ethnic groups and nation-state, nationalism and ethno-nationalism, rethinking ethnicity,
ethnic minority and the state, including ethnicity in the context of transnationalism and
globalization.
ม. 622 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
3 (3-0-9)
AN 622 Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples
Theory and method in ethno-history of the Tai speaking peoples such as ethno-liguistic
of Tai speaking peoples. Issues in ethnic studies of Tai speaking peoples: ethnic Tai and nation
state, transnationalism and Tai ethnicity, globalization and Tai ethnicity
ม. 623 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3 (3-0-9)
AN 623 Anthropology of Southeast Asia
Theory, concepts, and methodology in the ethnography of Southeast Asian societies,
cultures and ethnic groups in mainland and maritime Southeast Asia. Survey major works on
Southeast Asia in related disciplines, such as archaeology, history, political science, linguistics,
and ecology. Key issues in Southeast Asian studies including early state formation, trade and
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capitalism, Indianization and Sinoization, shared Southeast Asian culture, gender ideology,
colonialism, ASEAN, and Southeast Asia in the global context.
ม.624 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
AN 624 Anthropology of East Asia
Theory and methodology in the comparative ethnography of Chinese, Japanese, and
Korean societies, cultures, and ethnic groups. Issues of interest include characteristics of East
Asian ethnicity and culture, social change, ethnic relations, ethnic groups and the nation-state,
colonialism, and globalization in East Asian context.
ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 625 Anthropological Perspectives on Thai Studies
Theory, concepts and methodology in ethnography of Thai society since World War II.
Survey literature on Thai society including rural society, social groups, ethnic groups,
anthropology of the Thai state, and Thai social and culture in the global context.
3. Man and the Past
ม. 631 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
3 (3-0-9)
AN 631 Historical Anthropology
Historical method and historiography in ethnographic works; approaches to
anthropological historiography including historical materialism and political economy, the
Annales School, social and cultural history, ethnohistory, and ethno-historiography.
Anthropological works on time and the past, social memory, and politics of memory.
ม. 632 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
3 (3-0-9)
AN 632 Critical Heritage Studies
History and development of the concept of "cultural heritage". Explore the cultural
heritage management from the local perspectives as well as from the World Heritage
perspectives. Examine ethnographical issues relating to the invention of culture and of local
identity via cultural practices such as tourism, governmental policy and policy implementation.
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ม. 633 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 633 Museum Studies
Fundamental knowledge and practice of museum management. History and development
of museum studies, cultural heritage, and current issues in museum studies. Comparative study of
the social roles of museums and their operations in different cultures.
4. Contemporary Culture and Societies
ม. 641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอํานาจ
3 (3-0-9)
AN 641 Anthropology of Power
Anthropological approaches to power, both classical and the more recent ones such as
those proposed by Antonio Gramsci, Michel Foucault, and Giorgio Agamben. Reading in current
issues such as power and subjectivity, agency, and cosmopolitanism.
ม. 642 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
AN 642 Economic Anthropology
History and principles of economic anthropology. Comparative study of economic
behaviors and strategies emphasizing the interconnection between economy and society in
different cultures.
ม.643 ครอบครัวและเครื อญาติ
3 (3-0-9)
AN 643 Family and Kinship
Review approaches, theories, and debates regarding family studies. Comparative study of
family and kinship in relations to local cultures. Modern conditions and the transformation of
familial and kin relations.
ม.644 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี
3 (3-0-9)
AN 644 Anthropology of Gender and Sexuality
Gender and sexuality from anthropological perspectives. Survey ethnographic works in
those issues. Critical views on ethnography of gender and sexuality such as gender identities,
femininity, masculinity, and sexuality.
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ม.645 มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
3 (3-0-9)
AN 645 Anthropology of The Cities
Survey of theories and methods of the study of the city. Ethnographical and historical
study of the city in order to connect modern conditions to the transformation of the built forms of
the city as well as the everyday life of its citizen.
ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
3 (3-0-9)
AN 646 Theory and Methodology in Transnational Cultures
Theories of transnational cultural politics focusing on colonialism, nationalism and
postcoloniality. Critical review of ethnography and political economy. Literature of related issues,
such as traveling culture, commodities and consumption, mass media, mobilities, migration,
diaspora and translocality, race, gender and sexuality.
ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
3 (3-0-9)
AN 647 Peasant Studies in the Modern World
Theories and practices of modernization, development, and ongoing incorporation of the
countryside in various parts of the world into the modern order. The intrusion and influences of
nation-state formation, capitalist production, and the rationalization of belief into the most distant
agrarian region of the world. Reactions of rural people in various region around the world against
those forces with their particular histories, local configurations of environment, culture, and
society. Ways in which peasants remake the modern world that has transformed their lives.
ม.648 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเทีBยว
3 (3-0-9)
AN 648 Anthropology of Travel and Tourism
Cultural meanings and the significance of travel, and the longing for the "other places".
History of movement and contemporary issues regarding wandering, pilgrimage, adventure,
exploration, migration, exile, and eventually tourism. Impacts to culture on mobilities as well as
relationships between travel and writing.
ม.649 วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-9)
AN 649 Cultural Studies
Concepts and methodologies in cultural studies; history of ideas of key social thinkers
and schools of thought, such as Antonio Gramsci, the Center for Contemporary Cultural Studies
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(CCCS) at the University of Birmingham, German critical theorists (the Frankfurt School), and
French intellectuals (for example, Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre
Bourdieu, Michel de Certeau); key concepts in cultural studies including signifying practices,
representation, culture and power, culture industry, popular culture, subjectivity, and identity.
5. Anthropology of Science
ม. 651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
AN 651 Anthropology of Science and Technology
Influences of society, culture, and politics on scientific research and technological
invention and the effects of scientific research and technological invention on society, culture and
politics. Aspects of ethnicity, class, and gender in scientific research and technological invention.
Science and technology in everyday life. Ethnographic studies of science and technology.
ม. 652 มานุษยวิทยาการแพทย์
3 (3-0-9)
AN 652 Medical Anthropology
Understanding and practices regarding health, illness, and healing in different cultures.
The social life of biomedicine as practical knowledge and its practitioners. the hegemonic role of
biomedical knowledge and practice in people's life course. The reinvention of alternative cure and
healing.
ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ
3 (3-0-9)
AN 653 Ecological Anthropology
Theories, concepts, and approaches to study symbiotic relationships between humans and
environment including cultural ecology, ethnoecology, population ecology, and adaptive strategy.
The study of the political economy of environment such as political ecology and historical
ecology. Environmentalism and contemporary theories such as postmodern ecology.
ม.654 ประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN 654 Special Topics in Physical Anthropology
Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology.
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6. Special Topics and Individual Course
ม. 691 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.
ม. 692 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology II
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3 (3-0-9)
AN 699 Individual Course
Extensive individual study on specific topic or issue in anthropology under supervision
of academic staffs.
3.1.5.2.3 Dissertation
ม. 900 วิทยานิพนธ์
36/48
AN 900 Dissertation
Project design and research on specific anthropological topic; write-up and presentation
of Ph.D. dissertation; research and publication ethics.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
เลขประจำตัว ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
ชื่อ-สกุล
ประชำชน
3.2.1 อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

ยุกติ มุกดำวิจิตร

อำจำรย์

สำยพิณ ศุพุทธมงคล

ศำสตรำจำรย์

เสมอชัย พูลสุ วรรณ

3.2.2 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
รองศำสตรำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ สถำบัน/ ปี กำรศึกษำ

Ph.D. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison,
U.S.A. (2550)
M.A. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison,
U.S.A. (2543)
สส.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2538)
ศ.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2533)
Ph.D. (Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550)
สม.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2542)
ร.บ. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (2526)
Ph.D. (Physical Anthropology) University of Michigan,
Ann Arbor, U.S.A. (2534)
M.A. (Physical Anthropology) University of Michigan,
Ann Arbor, U.S.A. (2530)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2523)

พรชัย ตระกูลวรำนนท์

M.Phil Social Anthropology, University of Kent, UK
(2530)
M.A. Social Anthropology, University of Kent, UK (2528)
ร.บ.สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(2525)

พจนก กำญจนจันทร

Ph.D. Archaeology, University of Bristol, UK (2549)
M.A. Landscape Archaeology, University of Bristol,
UK (2544)
M.A. Translation Studies, Warwick University, UK
(2543)
ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (2536)

3.2.3 อำจำรย์ประจำที่ร่วมสอนในหลักสูตร
รำยละเอียดปรำกฏในภำคผนวก 1 (ข้อ 1.1)
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เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
บัตรประชาชน
วิชาการ
3.2.4 อาจารย์พิเศษทีBร่วมสอนในหลักสู ตร

ชื* อ –สกุล

คุณวุฒิการศึกษา /สถาบัน/ ปี การศึกษาทีจ* บ

รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 (ข้อ 1.2)

4. องค์ ประกอบเกีย* วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่มี5. ข้ อกําหนดเกี*ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การสร้ า งโครงการและการดํา เนิ น การวิ จ ัย ประเด็ น เฉพาะเรืB อ งทางมานุ ษ ยวิ ท ยา
การเขียนและนําเสนอวิทยานิ พนธ์ ระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทางมานุ ษยวิทยา จริ ยธรรมในการวิจยั และ
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิทยานิ พนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดับทีBจะผ่านได้นZ นั จะต้องเป็ นงานเขียนทีBเสนอ
ข้อ มู ล ใหม่ ท างสั ง คม วัฒ นธรรม หรื อชาติ พ ัน ธุ์ จากการทํา งานภาคสนาม หรื อเสนอผล
การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ แ นวความคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา หรื อ เสนอข้อ สรุ ป ใหม่ ท างทฤษฎี ทีB เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 ตัZงแต่ภาคทีB 1 ของปี การศึกษาทีB 3
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.4.1 แผนการศึกษา แบบ 2 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.4.2 แผนการศึกษา แบบ 2 แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
5.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
1) นักศึกษามีสิทธิ สอบวัดคุณสมบัติได้เมืBอได้คะแนนเฉลีBยสะสมไม่ตBาํ กว่า 3.00 และศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2) นักศึกษาจะต้องยืBนความจํานงขอสอบวัดคุณสมบัติตZ งั แต่ภาคการศึกษาทีB 2 ปี การศึกษา
ทีB 2 โดยต้องสอบวัดคุ ณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัZง ซึB งการสอบแต่ละครัZงต้องมี
ระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน และจะต้องสอบให้ ผ่านภายในปี การศึกษาทีB 3 ทัZงนีZ ผลการสอบทุกครัZง
จะบันทึกไว้ในระเบียน
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3) การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึB งแต่งตัZงโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
5.5.2 การเตรียมการทําวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ เมืBอศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลีBยสะสมไม่ตBาํ กว่า 3.00 ทัZงนีZ ตอ้ งสอบ
วัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน)
2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย ทัZงนีZ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อาจพิจารณา
ให้นกั ศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอืBนได้ ตามแต่สมควร
3) เมืBอนักศึกษาจัดทําเค้าโครงข้อเสนอเสร็ จสิZ น และอาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เห็นชอบ
คณะจะแต่งตัZงคณะกรรมการสอบเค้าโครงข้อเสนอวิทยานิ พนธ์อย่างน้อย 5 คน ซึB งประกอบด้วย
อาจารย์ทีB ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ป ระจํา มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จาก
ภายนอกสถาบันอย่างน้อยหนึBงคน ทีBมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ ตB ํา กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านัZน หรื อ สาขาวิ ช าทีB สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ ในการทําวิจยั ทีB มิใช่ เป็ นส่ วนหนึB งของการศึ กษาเพืBอรั บปริ ญญา โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประเมินผลและตัดสิ นผลการสอบ
4) อาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและอาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ น
อาจารย์ประจําทีBมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตB าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัZนหรื อสาขาวิชาทีBสัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั
ทีB มิ ใ ช่ เ ป็ นส่ ว นหนึB งของการศึ ก ษาเพืB อ รั บ ปริ ญญา (ในกรณี อ าจารย์ทีB ป รึ กษาร่ ว ม อาจเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันได้)
5.5.3 การสอบเค้ าโครงข้ อเสนอวิทยานิพนธ์ (Dissertation proposal examination)
1) นัก ศึ ก ษาจะต้องลงทะเบี ย นเรี ย นวิช า ม.701 สั ม มนาหัวข้อวิ ท ยานิ พ นธ์ และ ม.801
สัมมนาประสบการณ์และวิธีวทิ ยาของงานภาคสนามโดยสอบผ่านในระดับไม่ตBาํ กว่า B
2) หลังจากสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติเรี ยบร้ อยแล้ว นักศึกษาควรสอบผ่านเค้าโครง
ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาทีBสองของปี การศึกษาทีB 3
3) เค้าโครงข้อเสนอวิทยานิ พนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดับทีBจะสอบผ่านได้นZ นั ต้อง
แสดงถึ งความรอบรู ้ ใ นงานศึ กษาค้นคว้า ประเด็ นศึ ก ษา ข้อถกเถี ย ง และกรอบคิ ดทฤษฎี ซB ึ ง จะ
นํามาใช้ในการสังเคราะห์ /วิเคราะห์ เรืB องทีB จะศึ กษา พร้ อมทัZงมีแผนการ ขัZนตอน และทิ ศทางใน
การศึ ก ษาค้น คว้า ทีB แ สดงระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย ทีB มี ค วามชัด เจนในระดับ หนึB ง นัก ศึ ก ษาต้อ งมี
ความสามารถทางภาษาทีB จาํ เป็ นสําหรั บการทําวิจยั ภาคสนาม นักศึ กษาต้องนําเสนอในเค้าโครง
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ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ดว้ ยว่า การทําวิทยานิพนธ์ในเรืB องนัZนๆ จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรื อมีส่วนช่วยในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในเรืB องทีBนกั ศึกษาเลือกเขียนวิทยานิพนธ์อย่างไรบ้าง
5.5.4 การสอบวิทยานิพนธ์ (dissertation defense)
1) นักศึกษาจะมีสิทธิสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมืBอจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านวิชาบังคับและ
วิชาเลื อกไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต จดทะเบียนวิทยานิ พนธ์จาํ นวน 36 หน่ วยกิ ต (แบบ 2.1) หรื อ 48
หน่วยกิต (แบบ 2.2) ครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร สอบวัดคุณสมบัติได้ระดับ P (ผ่าน) สอบเค้า
โครงข้อเสนอวิทยานิ พนธ์ผา่ น สอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P (ผ่าน) และอาจารย์ทีBปรึ กษาเห็ น
ว่านักศึ กษามีความพร้ อมทีBจะเสนอวิทยานิ พนธ์ (นักศึ กษาทีBผ่านการคัดเลื อกโดยมี เงืB อนไข ต้อง
ศึกษาวิชาเสริ มพืZนฐานให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนจึงจะมีสิทธิสอบวิทยานิพนธ์)
วิทยานิ พนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดับทีBจะสอบผ่านได้นZ นั จะต้องเป็ นงานเขียนซึB งให้
คุ ณูปการทีBสําคัญแก่ วงวิชาการ ซึB งหมายถึ งการเสนอข้อมูลใหม่ทางมานุ ษยวิทยาจากการทํางาน
ภาคสนาม การเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและวิธีวิทยาทางมานุ ษยวิทยา และการเสนอ
ข้อสรุ ปใหม่ทางทฤษฎีทีBเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
2) ในการเสนอขอสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาจะต้องกระทําอย่างน้อย 60 วัน ก่ อนสิZ นปี
การศึ ก ษาในแต่ ล ะปี โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบเค้ า โครงข้ อ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบ
ภาษาต่างประเทศให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนการเสนอขอสอบวิทยานิ พนธ์ ทัZงนีZ นกั ศึกษาต้องส่ งร่ าง
วิทยานิ พนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ มากกว่าจํานวนกรรมการ 1 ฉบับ โดยส่ งล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการสอบวิทยานิ พนธ์ เพืBอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ได้ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นเกีBยวกับร่ างวิทยานิพนธ์
3) การสอบวิทยานิ พนธ์ กระทําโดยใช้วิธีนาํ เสนอในทีB ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์เป็ นกรรมการชุ ดเดี ยวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงข้อเสนอ
วิทยานิ พนธ์ การแต่งตัZงคณะกรรมการเพิBมเติ ม หรื อเปลีB ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ จะ
กระทําได้เฉพาะกรณี ทีBมีเหตุจาํ เป็ น ทัZงนีZการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องประกาศ วัน เวลา และสถานทีB
สอบโดยเปิ ดเผยล่วงหน้า เพืBอให้สาธารณชนทีBสนใจเข้ารับฟังได้
4) การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ครบทุกคนจึงจะถือว่าการสอบ
นัZนมี ผ ลสมบูรณ์ ถ้า กรรมการไม่ ค รบให้เลืB อนสอบออกไป ในกรณี ทีB มี ความจํา เป็ นอาจเปลีB ย น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ หรื อแต่งตัZงเพิBมเติมได้ ทัZงนีZอาจารย์ทีBปรึ กษาหลัก และทีBปรึ กษาร่ วม
ไม่สามารถเป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และวิทยานิ พนธ์ ทีBได้รับผลระดับ S (ใช้ได้)
ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5) การดํา เนิ น การทํา และสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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5.6 การเตรียมการ
คณะฯ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาแรกเข้า ให้ รั บ รู ้ แ ละทํา ความเข้า ใจเกีB ย วกับ ขัZน ตอน
ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ทีBเกีBยวข้อง รวมทัZงข้อมูลต่างๆ ทีBนกั ศึกษาพึงรับทราบเพืBอเป็ นประโยชน์
ในการวางแผนและเตรี ยมการสําหรับทําวิทยานิ พนธ์ นอกจากนีZ ตามหลักสู ตรคณะฯ ได้จดั รายวิชา
สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสัมมนาประสบการณ์และวิธีวิทยาของงานภาคสนามซึB งเป็ นรายวิชา
บังคับ เพืBอให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมการเกีBยวกับหัวข้อหรื อประเด็นทีBสนใจศึกษา เพืBอพัฒนาเป็ นหัวข้อ
ในการทําวิทยานิพนธ์ โดยอาศัยความสนใจของนักศึกษาและการศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือก
ทีBเกีBยวข้อง พร้อมทัZง เปิ ดโอกาสให้ปรึ กษาอาจารย์ทีBปรึ กษา เพืBอร่ วมกันพัฒนาหัวข้อในการสัมมนา
ให้เป็ นหัวข้อในการทําวิทยานิ พนธ์ต่อไป ทัZงนีZ คณะฯ จะจัดสัมมนาความก้าวหน้าและนําเสนอผล
การศึกษาในหัวข้อทีBนกั ศึกษาได้ทาํ การศึกษา เพืBอเป็ นประโยชน์ในการเตรี ยมการของนักศึกษาใน
การทําวิทยานิ พ นธ์ ต่อไป อี กทัZงยังเป็ นเวที แลกเปลีB ยนและรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากผูเ้ ข้าร่ วมการ
สัมมนาอีกด้วย
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 ประเมิ น คุ ณ ภาพเค้ า โครงข้ อ เสนอวิ ท ยานิ พนธ์ จ ากการสอบโดย
คณะกรรมการสอบโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ อย่า งน้อย 5 คน ซึB ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ อาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิ พนธ์ทีBเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
5.7.2 ประเมิ นความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิทยานิ พนธ์ โดยการจัดสัมมนา
วิทยานิ พนธ์ เพืBอให้นกั ศึ กษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์ ทีBกาํ ลังทําอยู่ให้คณะกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาเองตลอดจนคณาจารย์ในคณะและนักศึกษาสาขาอืBน ชัZนปี อืBนได้ร่วมรับ
ฟัง ซักถาม และแลกเปลีBยนความคิดเห็นต่องานวิทยานิพนธ์ทีBนาํ เสนอ
สํา หรั บ การให้ค่า หน่ วยกิ ตในการประเมิ นความก้า วหน้า วิทยานิ พ นธ์ ใ ห้
เป็ นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.7.3 ประเมินผลบทความจากวิทยานิ พนธ์โดยอาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก
และอาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ก่อนส่ งบทความตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้
ผลงานหรื อส่ วนหนึBงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิB งพิมพ์ทางวิชาการทีBมี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลันB กรอง (peer review) ก่ อนการตี พิมพ์และเป็ นทีB ยอมรั บในสาขา
มานุษยวิทยา
5.7.4 ประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึB งเป็ นคณะกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงข้อเสนอวิทยานิ พนธ์
ทีBคณะแต่งตัZง
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5.7.5 กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ
เรืB องการแต่ ง ตัZ ง อาจารย์ ทีB ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2535
หมวดที* 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ให้ผทู ้ ีBสอบภาษาอังกฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานทีBคณะ
กําหนด ไปสอบใหม่ให้ผา่ นภายในปี การศึกษาทีBหนึBงของ
การเรี ยนตามหลักสู ตร มิฉะนัZนจะต้องพ้นสภาพนักศึกษา
- เน้นการอ่านตําราทีBเป็ นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา

1.2 ความสามารถในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

- จัดกิจกรรมวิชาการลักษณะเสวนา สัมมนา บรรยาย
พิเศษ เกีBยวกับเทคนิคในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
- ฝึ กการวิจยั ภาคสนามในรายวิชาต่างๆ
- บรรจุเนืZอหาเรืB องจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูลให้นกั ศึกษา
ได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และกํากับดู แลให้นักศึ กษา
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์

1.3 มีจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูล

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็ นอย่างยิงB
2) เคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์เป็ นอย่างยิงB
3) มีความเข้าใจและมีความอดกลัZนในความแตกต่างของความเชืB อ ความคิดและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายทัZงทีB อยู่รอบตน สังคมอืB นรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอืB นซึB งอยู่ห่า ง
ออกไป
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เน้น และสนับ สนุ น ฝึ กฝนให้ นัก ศึ ก ษาสามารถมองเห็ นความเชืB อมโยงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม จากระดับส่ วนตัวสู่ ส่วนรวม เพืBอนําไปสู่ ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
เกีBยวกับสังคมวัฒนธรรมทัZงของตนเองและของผูอ้ ืBนโดยใช้หวั ข้อวิจยั ของนักศึกษาเป็ นกรณี ศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทัZงการประเมินระหว่างเรี ยน ภายหลังสิZ นสุ ด
วิชาและภายหลังสําเร็ จการศึกษา
1) ประเมินระหว่างเรี ยนและหลังสิZ นสุ ดวิชา โดยผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูอ้ ืBน (เพืBอน, อาจารย์ผสู ้ อน, ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและหรื อชุ มชน) โดยใช้วิธีการประเมินทีBหลากหลาย
ทัZงการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม
2) ประเมิ นภายหลัง จากสํา เร็ จการศึ ก ษาแล้ว โดยให้บ ณ
ั ฑิ ตประเมิ นตนเอง
ประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ผูร้ ่ วมงานและ/หรื อกลุ่ม ชุ มชนทีBเข้าไปศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม หรื อ
การสัมภาษณ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มี ความรู ้ และความเข้าใจองค์ความรู ้ มานุ ษยวิทยาสากลได้มาตรฐาน เพืBอเป็ น
เครืB องมือในการให้อรรถาธิ บายและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมทัZงของสังคมทีB
ตนเองสังกัดและสังคมวัฒนธรรมอืBน
2) สามารถนําแนวทฤษฎี ทีB ตนเองสนใจมาประยุก ต์ใ ช้เพืB ออธิ บายและวิพ ากษ์
วิจารณ์ ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างลุ่มลึก
3) สามารถใช้ฐานคิดทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพืBอนําเสนอข้อคิดเห็นหรื อทางออก
ต่อสังคมในวงกว้างได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การบรรยายร่ วมกับการอภิปรายวิเคราะห์เชิ งลึกเป็ นหลัก และใช้กรณี ศึกษาใน
การอภิปรายผ่านกรอบความคิดในเชิงทฤษฎี
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประกอบด้วย การประเมิ นหลายวิธี/กิ จกรรม เพืBอให้ครอบคลุ มการประเมินผล
ด้านความรู ้ ทัZงในทางทฤษฎีและฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทZ งั ในระดับปั จเจก และสังคมได้อย่างเป็ น
ระบบผ่านฐานข้อมูลและกรอบคิดทฤษฎี
2) สามารถมองเห็นความเชืBอมโยงของปั จจัยต่างๆได้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ
3) สามารถเสนอความคิด อธิ บายความเชืB อมโยงและความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้อย่าง
วิพากษ์และสร้างสรรค์ สามารถเพิBมพูนหรื อต่อยอดองค์ความรู ้ในสาขาวิชาให้กว้างขวางและลึกซึZงขึZน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ก ารสอนทีB หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ค ้นคว้า และอภิ ป รายอย่า งเป็ นอิ ส ระ
ภายใต้ ก ารแนะนํ า ของผู ้ส อนและผู ้เ ชีB ย วชาญในสาขาวิ ช า และเอืZ อ ให้ มี ก ารแลกเปลีB ย น
วิพากษ์วจิ ารณ์ทZ งั ในเครื อข่ายขององค์ความรู ้เดียวกันและต่างสาขา
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมิ นหลายวิธีและกิ จกรรม ทัZงในระหว่างการเรี ยนและหลังการสิZ นสุ ด
การศึกษา โดยให้บณั ฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูเ้ ชีBยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะด้าน
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
1) มีความเคารพ ยอมรับและอดกลัZนอย่างเข้าใจต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม มีความเคารพในศักดิศรี และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
2) ปรับตัวได้ดีและสร้ างสรรค์รวมถึ งมีความรับผิดชอบในปฎิ สัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและในชุมชน
3) พร้อมทีBจะคิดริ เริB มอย่างสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระ
และรับผิดชอบอย่างสู ง ต่อการแสดงออกดังกล่าว
4) มีความตระหนักอย่างสู งในบทบาทหน้าทีBทางวิชาชีพของตนเองทีBมีต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที*ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เน้ น การเรี ยนการสอนทีB เ ปิ ดโอกาสให้ ร่ วมกั น ถกเถี ย ง
แลกเปลีB ย น
วิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนด้วยกันเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์
และด้วยความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงการมีอยูร่ ่ วมกันของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิด
ในการศึกษาวิเคราะห์
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
มี ก ารประเมิ น ผลหลายด้า น ทัZง ในระหว่า งการเรี ย นและภายหลัง จากสิZ นสุ ด
การศึ ก ษาโดยการประเมิ น ความสามารถในการทํา งานร่ วมกัน กับ ผูอ้ ืB น พิ จ ารณาท่ า ที ข องการ
แสดงออกในการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างสรรค์และเป็ นมิตร การประเมิน
การแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืBน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถให้อรรถาธิ บายเชืB อมโยงปรากฏการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมโดย
ผ่านฐานทางข้อมูลได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
2) สามารถใช้การวิเคราะห์เชิ งข้อมูลเพืBอตัZงคําถามทีBทา้ ทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคม
วัฒนธรรมทัZงของตนเองและผูอ้ ืBนได้อย่างมีหลักเกณฑ์และสร้างสรรค์
3) สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถทําการสอน และทํางานวิจยั เกีBยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมได้ โดยมีความตระหนักในข้อจํากัดของข้อมูลและพลังในการอธิ บายและแปลความหมาย
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที*ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นฝึ กทัก ษะการพู ด การเขี ย นและการสืB อ ความทีB มี ค วาม
ประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์ทZ งั ในห้องเรี ยนและในพืZนทีBสาธารณะ
2) สนับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นเลื อ กใช้ หรื อ หาความรู ้ เ พิB ม เติ ม ทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทีBเหมาะสมและทันสมัย ทัZงในการศึกษาค้นคว้า และนําเสนอผลงานต่อผูอ้ ืBนในวงกว้าง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ ความสํ าคัญทีก* ลยุทธ์ ดังนีZ
ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรมการเรี ย น การสอนโดยใช้ แ บบสอบถาม การ
สัมภาษณ์
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3. แผนที*แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็ นอย่างยิงB
2. เคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์เป็ นอย่างยิงB
3. มี ความเข้าใจและมี ความอดกลัZนในความแตกต่างของความเชืB อ ความคิ ดและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายทัZงทีBอยูร่ อบตน สังคมอืBนรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอืBนซึB งอยูห่ ่ างออกไป
3.2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจองค์ความรู ้มานุษยวิทยาสากลได้มาตรฐาน เพืBอเป็ นเครืB องมือในการให้
อรรถาธิ บายและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมทัZงของสังคมทีBตนเองสังกัดและสังคม
วัฒนธรรมอืBน
2. สามารถนําแนวทฤษฎีทีBตนเองสนใจมาประยุกต์ใช้เพืBออธิ บายและวิพากษ์ วิจารณ์ ปรากฏการณ์
ทางสังคมได้อย่างลุ่มลึก
3. สามารถใช้ฐานคิดทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพืBอนําเสนอข้อคิดเห็นหรื อทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิ ด วิเ คราะห์ ป รากฏการณ์ ทZ งั ในระดับ ปั จ เจก และสั ง คมได้อย่า งเป็ นระบบผ่า น
ฐานข้อมูลและกรอบคิดทฤษฎี
2. สามารถมองเห็นความเชืBอมโยงของปั จจัยต่างๆได้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ
3. สามารถเสนอความคิด อธิ บายความเชืB อมโยงและความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้อย่างวิพากษ์และ
สร้างสรรค์ สามารถเพิBมพูนหรื อต่อยอดองค์ความรู ้ในสาขาวิชาให้กว้างขวางและลึกซึZงขึZน
3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความเคารพ ยอมรับและอดกลัZนอย่างเข้าใจต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม มี
ความเคารพในศักดิศรี และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
2. ปรับตัวได้ดีและสร้างสรรค์รวมถึงมีความรับผิดชอบในปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในชุมชน
3. พร้ อมทีBจะคิดริ เริB มอย่างสร้ างสรรค์ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิ สระและรับผิดชอบ
อย่างสู ง ต่อการแสดงออกดังกล่าว
4. มีความตระหนักอย่างสู งในบทบาทหน้าทีBทางวิชาชีพของตนเองทีBมีต่อสังคม
3.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถให้อรรถาธิ บายเชืBอมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยผ่านฐานทางข้อมูล
ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
2. สามารถใช้การวิเคราะห์เชิ งข้อมูลเพืBอตัZงคําถามทีBทา้ ทาย วิพากษ์วิจารณ์ สังคมวัฒนธรรมทัZง
ของตนเองและผูอ้ ืBนได้อย่างมีหลักเกณฑ์และสร้างสรรค์
3. สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถทําการสอน และทํางานวิจยั เกีB ยวกับสังคมและวัฒนธรรมได้
โดยมีความตระหนักในข้อจํากัดของข้อมูลและพลังในการอธิ บายและแปลความหมาย
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3. แผนทีแ* สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
1) รายวิชาบังคับ
ม. 601 ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
ม. 602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
ม. 603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
ม. 604 มานุษยวิทยากายภาพ
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิ พนธ์
ม.801 สัมมนาประสบการณ์และวิธีวทิ ยาของงาน
ภาคสนาม
2) รายวิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
ม.612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชืBอ
ม.613 พิธีกรรมวิเคราะห์
ม.614 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สืB อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์และอาณาบริ เวณศึกษา
ม.621 ชาติพนั ธุ์ศึกษา
ม.622 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษา
ตระกูลไต
ม.623 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ม.624 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
3. กลุ่มวิชามนุษย์กบั อดีต
ม.631 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
ม.632 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
ม.633 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ม.641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอํานาจ
ม.642 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
ม.643 ครอบครัวและเครื อญาติ
ม.644 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สืB อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
ม.645 มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
ม.648 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการ
ท่องเทีBยว
ม.649 วัฒนธรรมศึกษา
5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
ม.651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ม.652 มานุษยวิทยาการแพทย์
ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ
ม.654 ประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุษยวิทยากายภาพ
6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรืB องและรายวิชาเอกเทศ
ม.691 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
ม.692 สัมมนาปั ญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3). วิทยานิพนธ์
ม.900 วิทยานิพนธ์

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สืB อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที* 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชืBอและค่าระดับต่อหนึBงหน่วยวิชาดังต่อไปนีZ
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่าระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0.00

1.2 การนับหน่วยกิ ตทีBได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาทีBนกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ตBาํ กว่า B เท่านัZน และรายวิชาทีBนกั ศึกษาได้ค่าระดับตํBากว่า B ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อวิชาเลื อก
ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีBยสะสมสําหรับภาคการศึกษานัZนและค่าเฉลีBยสะสมทุกครัZงไป
1.3 นักศึกษาทีBได้ระดับ U หรื อตํBากว่า B ในรายวิชาใดทีBเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํZาในรายวิชานัZนได้อีกเพียง 1 ครัZง และครัZงหลังนีZ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ตBาํ กว่า B มิฉะนัZน
จะถูกถอนชืBอออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีBได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนัZน หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซํZาในรายวิชานัZนอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืBนแทนก็ได้
นักศึกษาทีBได้ค่าระดับไม่ตBาํ กว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํZาในรายวิชานัZนอีก เว้นแต่
หลักสู ตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืBน
1.4 การวัดผลวิทยานิ พนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดยหน่วยกิตทีBได้
จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีBย ทัZงนีZ วิทยานิพนธ์ทีBได้ระดับ S จะต้องเป็ นมติเอกฉันท์จากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1.5 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงืBอนไขการวัดผลการศึกษาอืBนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิBมเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิvของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบทีBประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน
2.1.2 คัด เลื อ กรายวิ ช าทัZง วิ ช าบัง คับ และวิ ช าเลื อ กในสาขาวิ ช าตามเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กทีB
คณะกรรมการทวนสอบกําหนด
2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน รายงานประจําภาค
และ/หรื อ โครงงานอืBนๆทีBผเู ้ รี ยนได้รับมอบหมาย
2.1.4 กรณี วทิ ยานิพนธ์ ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ
สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรืB อ งการแต่ ง ตัZง อาจารย์ทีB ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2535
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จโดยดําเนินการต่อไปนีZ
2.2.1 สํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
2.2.2 สํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต
2.2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อย
กว่า 66 หน่วยกิต (แบบ 2 แบบ 2.1) หรื อ 78 หน่วยกิต (แบบ 2 แบบ 2.2)
3.2 ได้ค่าระดับเฉลีBยสะสมไม่ตBาํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.3 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิ พนธ์ จากการสอบปากเปล่ าขัZนสุ ดท้าย โดย
คณะกรรมการวิทยานิ พนธ์ ทีB ค ณะสั ง คมวิท ยาและมานุ ษยวิท ยาแต่ งตัZง และนํา วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ
สมบูรณ์ทีBเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้คณะเพืBอนําส่ งมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 นักศึกษาต้องเสนอบทความจากการค้นคว้าเพืBอเขียนวิทยานิ พนธ์ในทีBประชุ มสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างน้อย 1 ครัZง
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ วน
หนึBงของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิB งพิมพ์ทางวิชาการทีBมีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลันB กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทีBยอมรับในสาขามานุษยวิทยา
3.8 ต้องปฏิบตั ิตามเงืBอนไขทีBคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนด ทัZงนีZ เงืB อนไขอืBนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิBมเติม
หมวดที* 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศทีBประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าทีBของอาจารย์
1.1.2 สิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ
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1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็ นอาจารย์พีBเลีZยง โดยมีหน้าทีB
1.2.1 ให้คาํ แนะนําและการปรึ กษาเพืBอเรี ยนรู ้และปรับตัวเองเข้าสู่ การเป็ นอาจารย์ใน
คณะ
1.2.2 ร่ วมสอนวิชาเดี ยวกันในวิชาทีB คณะจะมอบหมายให้อาจารย์ใหม่รับผิดชอบ
สอนต่อไป
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ทุ ก คนได้รับ การพัฒนาอย่า งทัวB ถึ ง ในด้านจัดการเรี ย นการสอนและความรู ้
ทีB ท นั สมัย ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิ จกรรมพัฒนาวิช าการภายในคณะและส่ ง เสริ ม ให้เข้า ร่ วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอืBน ดังนีZ
1.3.1 สนับสนุ นให้เข้าร่ วมอบรม ประชุ มวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.3.2 ศึกษาดูงาน อบรม ร่ วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ
1.3.3 สนับสนุนให้เป็ นสมาชิกในหน่วยวิจยั (research unit) ของคณะ
1.3.4 ร่ วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโสในคณะ หรื อภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน
1.3.5 เข้าร่ วมประชุมเสนอผลงานวิจยั ทัZงในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมิ นผลด้า นการสอนและการประเมิ นผลอย่า งมี ส่ วนร่ วม
ระหว่างผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ รี ยน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพืBอทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่ วมประชุมวิชาการและดูงานเกีBยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.4 จัดอาจารย์พีBเลีZยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน* ๆ
2.2.1 การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชน
2.2.2 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.2.3 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทักษะปฏิบตั ิ
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หมวดที* 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ ห ารหลัก สู ต ร จะมี ค ณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา อัน ประกอบด้ว ยรองคณบดี
ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอย
ให้ คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะ
และอาจารย์ผูส้ อน ติ ดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรั บใช้ในการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดย
กระทําทุกปี อย่างต่อเนืBอง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนา
1. พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
- หลักสู ตรสามารถอ้างอิงกับ
หลักสู ตรให้
5 ปี
หลักสู ตรมาตรฐานได้
ทันสมัยเพืBอเป็ น
2. กํ า ห น ด วุ ฒิ ก า ร ส อ น ข อ ง
- จํานวนรายชืBอคณาจารย์และประวัติ
ผูน้ าํ ในการสร้าง
อาจารย์ ผู ้ ส อนตามเกณฑ์ ข อง
- จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
องค์ความรู ้ใหม่
สกอ. และเกณฑ์ ทีB ม หาวิ ท ยาลัย
การศึกษา
2. ตรวจสอบและ
กําหนด
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ปรับปรุ ง
3. ส่ ง เสริ มให้ อ าจารย์เ ป็ นผู ้นํ า
- ประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
หลักสู ตรให้มี
ด้านวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
- ประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
3. ประเมิน
คณ ะ ก รร ม ก าร ผู ้ ท รง คุ ณ วุ ฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี
มาตรฐานของ
ภายในทุก 2 ปี
- ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตร
หลักสู ตรอย่าง
5. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
และการเรี ยนการสอนโดยดุษฎี
สมํBาเสมอ
หลัก สู ตรและการเรี ย นการสอน
บัณฑิตทีBสาํ เร็ จการศึกษาทุก 2 ปี
โดยดุษฎีบณั ฑิตทีBสาํ เร็ จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะได้จดั สรรงบประมาณแผ่นดินประจําปี ซึB งแบ่งออกเป็ น งบบุคลากร และงบดําเนิ นการ
งบประมาณทีB ได้รับในส่ วนงบบุคลากร จะเป็ นค่าใช้จ่ายในหมวดเงิ นเดื อนและหมวดค่าจ้างประจํา
ของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจํา
สําหรั บงบดําเนิ นการ คณะได้มีการบริ หารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ เพืBอการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสําคญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกทีBคณะเชิ ญ
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สอนในหลักสู ตรหรื อในหัวข้อสําคัญๆ การบํารุ งรั กษาสํา นักงาน ห้องจัดการเรี ยนการสอน ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
สําหรับงบประมาณรายได้หน่ วยงาน (งบพิเศษ) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นในงบเงิ นอุ ดหนุ นเพืBอการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนในด้านการนํานักศึ กษาออกศึ กษา
ชุ ม ชน การสั มมนาหัวข้อวิทยานิ พ นธ์ การจัดสั มมนาวิชาการ การจัดซืZ อหนัง สื อสํา หรั บ ห้องอ่ า น
หนังสื อของโครงการฯ และด้านการบํารุ งซ่ อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์สําหรับการเรี ยนการ
สอน เป็ นต้น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม* ีอยู่เดิม
2.2.1 ห้องอ่านหนังสื อของโครงการบัณฑิตศึกษาฯ ทีBมีหนังสื อ ตํารา วารสาร และ
วิทยานิพนธ์สาขาสังคมวิทยาและสาขามานุษยวิทยา ประมาณ 2,000 เล่ม
2.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ ทีBใช้ในการเรี ยนการสอนและให้บริ การนักศึกษา โดยมีเครืB อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครืB อง
2.2.3 ห้องพักนักศึกษาทีBนกั ศึกษาสามารถใช้กิจกรรมวิชาการทัZงในลักษณะกลุ่มและ
รายบุคคล
2.2.4 โสตทัศ นู ป กรณ์ ต่า งๆ ประจํา ห้ อ งบรรยายและห้ อ งประชุ ม ได้แ ก่ เครืB อ ง
คอมพิวเตอร์ เครืB องขยายเสี ยงและไมโครโฟน เครืB องฉายแผ่นทึบ และเครืB อง LCD
2.2.5 หอสมุดของมหาวิทยาลัยทีBมีหนังสื อ ตํารา วารสาร วิทยานิ พนธ์ และสิB งพิมพ์
อืBนๆ มากกว่า 500,000 เล่ม
อนึB ง หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสื อสังคมศาสตร์ ภาษาต่างๆ ทีBจดั ว่าดี
ทีB สุดแห่ งหนึB ง ในประเทศไทยและหนังสื อทุ กเล่ ม สามารถใช้เป็ นตํา ราลัก ษณะต่ างๆ ในทางสาขา
มานุษยวิทยาได้ทZ งั สิZ น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม* เติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
ของคณะ
2.3.2 ให้ อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นเสนอรายชืB อตํา รา วารสาร หรื อ ฐานข้อ มู ล
ในสาขาวิชา แล้วทางคณะกรรมการฯรวบรวมเสนอสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยจัดซืZอ
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณเพืB อจัดซืZ อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ใ หม่ ๆ รวมทัZง
สืB อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ทางมานุษยวิทยา มาใช้ในการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมิ นอย่างมี ส่วนร่ วมกับผูส้ อน ผูใ้ ช้
และบุคลากรทีBรับผิดชอบทุกฝ่ าย อย่างเป็ นระบบ
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2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รี ยน
2.4.3 จัด ทํา ระบบติ ด ตามการใช้ท รั พ ยากรทัZง ตํา ราหลัก สิB ง พิ ม พ์ และสืB อ ต่ า งๆ
ทีBเหมาะสมกับสถานการณ์ของคณะ และนําผลมาใช้ในการบริ หารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของหลักสู ตร
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 สื บค้นประวัติ และคุณสมบัติของผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีBเชืB อถือได้อย่างเป็ น
ระบบ และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สืBอการศึกษา
3.1.5 เสนอแต่งตัZงและประเมินการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผูเ้ รี ยนประเมินรายวิชาเมืBอสิZ นสุ ดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนเมืBอสิZ นสุ ดปี
การศึกษาทุกปี
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพืBอรวบรวมและจัดทํา
ร่ างการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตัNงคณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 การจัดจ้าง/เชิ ญอาจารย์พิ เศษทําการสอน จะทํา เฉพาะหัวข้อเรืB องทีB ตอ้ งการ
ความเชีBยวชาญพิเศษ หรื อในกรณี ทีBคณะฯ มีความจําเป็ นเท่านัZน
3.3.2 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ผู ้ อ ํ า นวยการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษากลัB น กรอง
ความต้องการเชิญอาจารย์พิเศษทีBอาจารย์ในสาขาวิชาหรื อผูป้ ระสานงานรายวิชาเสนอ พร้อมทัZงเสนอ
ประวัติ รวมทัZงผลงานทีBตรงกับข้อทีBจะสอนเพืBอเสนอคณบดีอนุมตั ิ
3.3.3 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ผู ้ อ ํ า นวยการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบตามข้อ 2) ในกรณี ทีBมีความจําเป็ นต้องการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ เพืBอเสนอคณบดีอนุมตั ิ
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ มีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษา
3.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
4.1.1 คุณวุฒิปริ ญญาตรี ขZ ึนไป และควรมีความรู ้เกีBยวกับหลักสู ตรและการบริ หารจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติให้ตรงตามภาระหน้าทีBหรื อตําแหน่งทีBรับผิดชอบ เช่ น
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าทีBบริ หารงานทัวB ไป เจ้าหน้าทีBการเงิน เจ้าหน้าทีBบญั ชี เป็ นต้น
4.1.3 มีการสอบแข่งขันเพืBอรับเข้าทํางานด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานตามตําแหน่ งและทัศนคติ ทีBดีต่องาน
ให้บริ การอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิม* ทักษะความรู้ เพือ* การปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดให้มีการทัศนศึกษาตามความเหมาะสม
4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผนประจําปี
เพืBอให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.3 คณะมีหน่ วยวิจยั สถาบันและวิจยั เพืBอพัฒนา โดยมีการสนับสนุ นงบประมาณประจําปี
เช่นเดียวกับหน่วยวิจยั อืBน ๆ ตามความเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน* ๆ แก่ นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตัZงอาจารย์ทีBปรึ กษาให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าทีB
5.1.2 คณะแต่งตัZงอาจารย์ทีBปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพืBอให้คาํ แนะนําและดูแลนักศึกษา
ตลอดกระบวนการทําวิทยานิพนธ์
5.1.3 อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการทํางานแสดงให้นกั ศึกษารับรู ้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดทีB 4 เรืB องการอุทธรณ์
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ ท ํา การสํ า รวจภาวะการมี ง านทํา
ความต้องการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต มหาบัณ ฑิ ตและดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต
ทุกสิZ นปี การศึกษา ซึB งโครงการบัณฑิ ตศึกษาของคณะฯ ได้นาํ ข้อมูลเหล่านีZ มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรด้วย
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6.2 จัด ให้ มี ก ารสํ า รวจความต้อ งการของตลาดแรงงาน และความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้
มหาบัณฑิ ตทุกๆ 5 ปี ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร เพืBอนําข้อมูลมาพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)

7. ตัวบ่ งชีNผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีNผลการดําเนินงาน
ปี ที* 1 ปี ที* 2 ปี ที* 3 ปี ที* 4 ปี ที* 5
อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพืBอวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ทีBสอดคล้องกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
    
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิZ นสุ ดภาคการศึกษาทีBเปิ ดสอนให้ครบทุก
    
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วันหลังสิZ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ทีBกาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีBเปิ ดสอนแต่     
ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
   
ทีBรายงานใน มคอ.7 ปี ทีBแล้ว
อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
    
จัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
    
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึBงครัZง
จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ได้รับการพัฒนา
    
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีBมีต่อ
 
คุณภาพหลักสู ตรเฉลีBยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชีNผลการดําเนินงาน
ปี ที* 1 ปี ที* 2 ปี ที* 3 ปี ที* 4 ปี ที* 5
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีBมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลีBยไม่นอ้ ย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
    
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลีBยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
    
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชีN (ข้ อ) ในแต่ ละปี
11
12
12
13
14
ตัวบ่ งชีNบังคับ (ข้ อที)*
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่ งชีNต้องผ่ านรวม (ข้ อ)
เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชีZบงั คับ
(ตัวบ่งชีZทีB 1-5) ต้องมีผลดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชีZทีBมีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีZ รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชีZบงั คับและตัวบ่งชีZ รวมในแต่ละปี
หมวดที* 8. การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ของแต่ละ
รายวิชา โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับ รายละเอียดหลักสู ตร และ
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ผูเ้ รี ย นประเมิ นการสอนของอาจารย์ทุ ก คน เมืB อสิZ นสุ ดรายวิช า และส่ ง ตรง
ต่อคณะโดยใช้แบบประเมินการสอนตามทีBกาํ หนด ทัZงนีZ แบบประเมินการสอนมีการประเมินอาจารย์
ผูส้ อนในด้านต่างๆ ดังนีZ
ก) การเตรี ยมสอน ได้แก่ การอธิ บายและแจกประมวลการสอนรายวิชาตัZงแต่เริB ม
สอน การแนะนําเอกสาร หนังสื อ ตําราทีBตอ้ งใช้อ่าน เป็ นต้น
ข) เนืZ อหาการสอน ได้แก่ ขอบเขตเนืZ อหารายวิชา ความมี สาระเพิBมพูนความรู ้ ใ น
สาขาวิชา การสอนตามประมวลการสอนรายวิชา เป็ นต้น

61

ค) ด้านตัวอาจารย์ผูส้ อน ได้แก่ ความสามารถในการถ่ ายทอดเนืZ อหาวิชา การชีZ นาํ
ความรู ้ การกระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดด้วยตนเอง การเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มนักศึกษาให้ซกั ถาม และตัZง
ประเด็นอภิปรายในชัZนเรี ยน การมอบหมายงานทีB ส่งเสริ มการค้นคว้าด้วยตัวนักศึกษาเอง ผูส้ อนมา
สอนตรงเวลาและมาสมํBาเสมอ เป็ นต้น
1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่ งตรงต่ออาจารย์และผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ เพืBอปรับปรุ งต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทีBเป็ นความต้องการในการปรับปรุ งทักษะการสอนและ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรื อปรับปรุ งกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่ ง ตัZง คณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รทีB ป ระกอบด้ว ยตัว แทนสาขาวิ ช า
ตัวแทนผูเ้ รี ยนปั จจุบนั
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
2.1.3 ดําเนิ นการสํารวจข้อมูลเพืBอประกอบการประเมินหลักสู ตรจากผูเ้ รี ยนปั จจุบนั
ทุกชัZนปี และจากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีBผา่ นการศึกษาในหลักสู ตร
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมิ นหลักสู ตร ทําการวิเคราะห์ และประเมิ นหลักสู ตรในภาพรวมและใช้ขอ้ มู ล
ย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต เพืBอประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืน* ๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ให้ ป ระเมิ น ตามตัวบ่ ง ชีZ ผลการดํา เนิ น งานทีB ระบุ ไ ว้ใ นหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
- คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีB
จําเป็ นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
- จัดประชุมสัมมนาเพืBอการปรับปรุ งหลักสู ตร
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒิอ่านหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
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