รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ทา่ พระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
Master of Arts Program in Anthropology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
สม.ม. (มานุษยวิทยา)
Master of Arts (Anthropology)
M.A. (Anthropology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ครึ่ ง ถึง 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยเป็ นหลัก และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดี
1

5.4 ความร่ วมมือกับ สถาบั นอื่น เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ต รสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา พ.ศ. 2553 กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2558
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ 15/2557
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557
ได้พิ จารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัด
การศึกษา 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
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2561 (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา 3 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา มีความรู้ ความสามารถในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคม วัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงความ
เชื่อมโยงของปั จจัยต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ สามารถเข้าทางานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้
อย่า งกว้า งขวาง ในฐานะนัก วิ จ ัย นัก พัฒ นา ครู อาจารย์ และงานทางด้านวัฒ นธรรม และ
สื่ อมวลชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่ อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่ งทาง
ชื่อ –สกุล
ประชาชน
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาทีจ่ บ

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2550)
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2543)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
อาจารย์
สายพิณ ศุพทุ ธมงคล Ph.D. (Anthropology), Harvard University, U.S.A. (2550)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526)
ศาสตราจารย์ เสมอชัย พูลสุวรรณ 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. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523)

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
10.1 สถานที่: โครงการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกอเนกประสงค์ 3
(อาคารสานักหอสมุดเดิม) ชั้น 3 และคณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา (ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ชั้น4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10.2 อุ ป กรณ์ ก ารสอน: โครงการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มี อุป กรณ์ การเรี ยนการสอน ได้แก่ ห้องอ่านหนังสื อที่ มีหนังสื อ ตารา วารสาร วิท ยานิ พ นธ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน ห้องปฏิบตั ิการวิจยั (คอมพิวเตอร์ ) ไว้ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
ตลอดจนมีโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องขยายเสี ยง เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่ องฉาย ภาพนิ่ ง
เครื่ องฉายวีดีทศั น์ และเครื่ อง LCD เป็ นต้น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนถู ก ผลั ก ดั น ให้
มี การแข่งขันสู ง รวมทั้งตลาดแรงงานที่ มี การแข่งขันสู งไปด้วย ส่ งผลให้มีผูต้ ้องการศึ กษาต่ อ
ในระดับ ที่ สู งกว่าระดับ ปริ ญ ญาตรี ม ากขึ้ น ทุ กปี สถาบันการศึ ก ษาต่ างๆ จึ งเปิ ดหลัก สู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตร
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โครงการพิเศษ (โครงการเลี้ยงตัวเอง) ที่มีค่าใช้จา่ ยในการเรี ยนค่อนข้างสู ง หรื อหลักสู ตรโครงการ
ปกติ ที่ มี ค่ า ใช้จ่ายในการเรี ย นถู ก ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระทางด้านเศรษฐกิ จแก่ ผูเ้ รี ย น เช่ น เดี ย วกับ
หลัก สู ต รสั ง คมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช ามานุ ษ ยวิท ยานี้ ที่ เป็ นหลัก สู ต ร
โครงการปกติ เรี ย นเต็ม เวลาในวัน เวลาราชการ เน้น การเรี ย นการสอนในเชิ งวิช าการ ท าให้
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู ้และใช้ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่
ในขณะเดี ยวกัน การขยายตัวในทางเศรษฐกิ จและสังคมของภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซี ยน
และระดับนานาชาติ นาไปสู่ การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ทิศทางและเนื้ อหา
ของการศึกษาในระดับต่างๆของประเทศจาเป็ นต้องปรับตามไปด้วย เพื่อขยายฐานความรู้การศึกษา
และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานให้กบั นักศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และการสื่ อ สาร ท าให้ส ภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทยเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซับซ้อน และเกิ ดความขัดแย้งทางสั งคมในระดับ
ต่างๆอย่างกว้างขวาง จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะต้องใช้ความรู ้ ท างสั งคมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิช า
มานุ ษยวิทยามาทาความเข้าใจวิถีในสังคมไทย ตลอดจนปรากฏการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ยิง่ ไปกว่านั้น ประชาคมอาเซี ยน ที่ประกอบด้วยกลุ่มผูค้ นที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้ง
ในทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะกลายเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ที่ผคู ้ นสามารถเคลื่อนที่
ข้ามแดนได้สะดวกขึ้น ย่อมก่อให้เกิดสถานการณ์ของปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ ทั้งในด้านความร่ วมมือ
และความขัดแย้ง จึงถื อเป็ นภาระกิ จสาคัญของสถาบันการศึกษาที่ จะต้องผลิ ตทั้งองค์ความรู ้ และ
บัณฑิตในระดับต่างๆเพื่อเข้าไปมีส่วนรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆข้างต้นอย่างทันท่วงที
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เน้นและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ในเรื่ องที่ตนเองมีความสนใจอย่างเต็มที่
นักศึกษามานุษยวิทยาจะได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นผูท้ ี่คิดเป็ น สามารถมองเห็นความเชื่ อมโยงระหว่าง
ปั จจัยต่างๆ ที่ มีความเกี่ ยวข้องกับ มนุ ษย์ สามารถอธิ บายได้อย่างมี เหตุ ผล สามารถวิพากษ์และ
เสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชี พต่างๆ
ได้อย่างกว้างขวาง โดยการพัฒนาหลักสู ตรต้องมีเนื้ อหาและทิศทางสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ของสั ง คมที่ ข ยายตัว กว้า งขวางขึ้ น ทั้ง ในระดับ ประชาคมอาเซี ย นและนานาชาติ และเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความสนใจของวงวิชาการทางมานุ ษยวิทยาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อตอบ
รับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเน้นให้ผศู ้ ึกษามีความชานาญทางการวิจยั สามารถ
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ศึกษาข้อมูลภาคสนามในระดับลึกเพื่อสามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์เชื่อมโยง สร้างองค์ความรู ้ใหม่
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการท างานและสนทนาเชิ ง ทฤษฎี ก ับ วงการวิ ช าการมานุ ษ ยวิ ท ยาสากล ใน
ขณะเดียวกันหลักสู ตรก็ตอ้ งมีความยืดหยุน่ เพื่อตอบสนองกับผูเ้ รี ยนที่มีความคาดหวังจากการศึกษา
หลายระดับ ไม่ว่าการศึกษาในระยะสั้น เพื่อนาความรู ้ ในทางมานุ ษยวิทยาไปเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน หรื อการศึกษาในระดับลึกเพื่อเป็ นนักวิชาการในระดับนานาชาติ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาบั ณ ฑิ ตทางมานุ ษ ยวิ ท ยาจะได้ รั บ การคาดหวัง ให้ เป็ นก าลั ง ส าคั ญ ในสั ง คม
ที่จะทาหน้าที่ทางด้านการสอน การวิจยั การทางานพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและ
เอกชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจสภาวการณ์ สังคมและวัฒนธรรม
ให้แก่สังคมแล้ว หลักสู ตรปรารถนาที่จะสร้างสมาชิกของสังคมที่ตระหนักถึงความหลากหลายของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆ สามารถพิจารณาความแตกต่างเพื่อทาความเข้าใจ ทาให้
เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามอดทนอดกลั้นต่อความคิ ด ค่ านิ ย ม วิถี ป ฏิ บ ตั ิ ของผูอ้ ื่ น สามารถพิ นิจ ตั้งค าถาม
วิพากษ์วิจารณ์ วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเอง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่นในสังคมไทย ใน
ระดับภูมิภาคและระบบโลกได้อย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
หลักสู ตรมหาบัณ ฑิ ตทางมานุ ษ ยวิท ยา ยังเปิ ดทางเลื อกที่ ม ากขึ้ น ให้ก ับ ผูเ้ รี ย น ว่าจะน า
ความรู ้ทางมานุษยวิทยาในหลักสู ตรใหม่ไปใช้ในระดับใด โดยสามารถเลือกที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อนา
ความรู ้ ไปต่อยอดในทางวิชาการ หรื อเพื่อนาไปใช้ในวิชาชี พของตนเอง ซึ่ งถื อได้วา่ เป็ นการขยาย
ฐานความรู ้ ของสาขามานุ ษ ยวิท ยาเพื่ อตอบสนองกับ ความต้องการของสั งคมในระดับ ต่ างๆ ซึ่ ง
เท่ากับเป็ นการขยายโอกาสให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้
ความรู ้เพื่อตอบรับกับความคาดหวังของสังคมให้เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยงั คงรักษาความเข้มแข็งในทาง
วิชาการไปพร้อมกัน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
วิช าบังคับ และวิช าเลื อกศึ ก ษาร่ วมกับ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
มานุษยวิทยาของคณะฯ
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมา
เรียน
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่มี-
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มานุ ษยวิทยาเป็ นแขนงหนึ่ งของสังคมศาสตร์ ที่ปรารถนาจะทาความเข้าใจมนุ ษย์ ทั้ง
ในแง่ที่มนุษย์เป็ นผลิตผลของระบบสังคมวัฒนธรรมที่เขามีชีวติ อยู่ และในแง่ที่มนุ ษย์เป็ นศูนย์กลาง
ในการสร้ า งสรรค์ ควบคุ ม และเปลี่ ย นแปลงสภาพชี วิ ต รอบๆ ตัว ของเขา ดัง นั้ น เนื้ อ หาของ
มานุษยวิทยาจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุ มความรู ้เกี่ยวกับมนุ ษย์ท้ งั ทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต
พฤติกรรม ความคิดความเข้าใจ การให้ความหมาย ตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก มานุษยวิทยา
เน้น การพิ จารณาปั ญหาอย่างรอบด้าน แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ มี วิธีก ารศึ ก ษาที่ เจาะลึ ก เฉพาะเรื่ อง
เฉพาะกลุ่ ม ในระดับ ชุ ม ชนและปั จเจกบุ ค คล มี แ นวทางการค้น คว้าข้อ เท็จจริ งในระดับ ที่ เป็ น
ประสบการณ์ ของบุ คคล และเชื่ อมโยงประสบการณ์ น้ นั เข้ากับโครงสร้ างหรื อระบบที่ ใหญ่ และ
กว้างกว่าบุคคล
1.2 ความสาคัญ
มหาบัณฑิ ตทางมานุ ษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้เป็ นกาลังสาคัญในสังคมที่จะทา
หน้าที่ ทางด้านการสอน การวิจยั การทางานพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม ทั้งในภาครั ฐและเอกชน
นอกจากนั้น หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยาปรารถนาที่จะสร้างสมาชิ ก
สังคมที่สามารถตั้งคาถามที่ทา้ ทาย สามารถวิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวติ อยูข่ องตนเองในสังคมไทย
ภูมิภาคและระบบโลกได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้มานุษยวิทยาสากล ความรู ้ทางมานุ ษยวิทยาสากลสั่งสม
จากการเปรี ย บเที ย บลัก ษณะของสั ง คมวัฒ นธรรมในที่ ต่ าง ๆ ของโลก จนท าให้ เกิ ด ข้อ เสนอ
เกี่ยวกับลักษณะของสังคมวัฒนธรรมมนุ ษย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ความคิดความเชื่ อ ระบบ
เศรษฐกิ จ อานาจ บุ คลิ กภาพของบุ คคล ความรู ้ เหล่ านี้ มีการไตร่ ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ และมี การ
พัฒนาอย่างรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นนักศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีความรู้มานุษยวิทยาที่เป็ นสากล ใน
ระดับที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ
2) เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตในสังคมไทย การศึกษาสังคมไทย
อาศัยแนวทฤษฎีมาพินิจพิเคราะห์ อธิ บาย และวิพากษ์วจิ ารณ์ปรากฏการณ์ เพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจที่
ส าคัญ เกี่ ยวกับ ชี วิตในสั งคมไทย การศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิทยาจึง ต้องสนองตอบต่ อประเด็ นหรื อ
ปั ญ หา และความต้อ งการของสั ง คมในแต่ ล ะยุ ค สมัย ซึ่ งมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว กระแสทางเศรษฐกิ จ การเมื องและวัฒ นธรรมที่ ก่ อตัวขึ้ น เองภายใน
สังคมไทยก็ดี หรื อความเปลี่ยนแปลงที่ ถาโถมมาจากภายนอกก็ดี ล้วนมีผลกระทบอย่างลึ กซึ้ งและ
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กว้างไกล ส่ งผลให้เกิ ดประเด็นปั ญหา และความสนใจใหม่ๆ ขึ้นตลอดเวลา เงื่อนไขเหล่านี้ ทาให้
เกิดความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาหลักสู ตรเดิม เพื่อให้สามารถตอบรับกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ได้
3) เพื่อให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่ องที่ตนเองมี ความสนใจอย่างเต็มที่ นักศึกษา
มานุ ษยวิทยาจะได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นผูท้ ี่ คิดเป็ น สามารถมองเห็ นความเชื่ อมโยงระหว่างปั จจัย
ต่างๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ มนุ ษ ย์ สามารถอธิ บ ายได้อย่างมี เหตุ ผล สามารถวิพ ากษ์ และเสนอ
ความคิ ดได้อย่างครอบคลุ มและชัดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชี พต่างๆ ได้
อย่างกว้างขวาง
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็ จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี )
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. แผนการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนที่เน้นการวิจยั เป็ นหลัก

1. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ผสู ้ อนทา
วิจยั และเชื่อมโยงงานวิจยั สู่ การ
เรี ยนการสอน
2. ฝึ กให้นกั ศึกษาทาวิจยั ตั้งแต่
การเรี ยนรายวิชาไปจนถึงการ
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/
วิทยานิพนธ์
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับการทาวิจยั เช่น
การสัมมนา เสวนา การพา
นักศึกษาออกศึกษานอก
สถานที่ การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

1. จานวนงานวิจยั ของอาจารย์
2. จานวนผลงานวิชาการและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ/
วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาที่ได้รับการนาเสนอ
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
3. จานวนโครงการกิจกรรม
วิชาการที่คณะจัด/พานักศึกษาเข้า
ร่ วมประชุมสัมมนาภายนอก
สถาบัน

2. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ใน
การส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้
2. พัฒนา/ปรับปรุ งระบบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและกิจกรรม
ให้สะท้อนความเอื้ออาทรและ

1. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรของคณะ
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3. แผนการพัฒนาทักษะ
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5
ด้าน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มการประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน

3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ

1. พัฒ นาทัก ษะการสอนของ
อาจารย์ ที่ เน้ น การสอนด้ า น
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้
ทั ก ษ ะ ท างปั ญ ญ า ทั ก ษ ะ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ ทักษะใน
การวิเคราะห์และการสื่ อสาร

1. จานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและ
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5
ด้าน

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มี ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
1.3.1 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาคกับระบบไตรภาค
ไม่มี
1.3.2 นักศึกษาอาจขอเทียบลักษณะวิชาที่เคยเรี ยนมาให้เป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตร
ได้ โดยเทียบได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจานวนหน่วยกิตลักษณะวิชาในหลักสู ตร ทั้งนี้ตอ้ งได้ค่าระดับ
ไม่ต่ากว่า B หรื อ เทียบเท่า โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร ACC และไม่ให้นา
หน่วยกิตมาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม
1.3.3 นักศึกษาหลักสู ตรนี้ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีให้
เข้าศึ กษาต่อในหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช ามานุ ษ ยวิท ยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถขอโอนลัก ษณะวิช าทุ ก วิ ช าที่ เรี ยนในหลัก สู ตรมหาบัณ ฑิ ต ยกเว้น การค้นคว้าอิ ส ระ/
วิทยานิพนธ์ ให้เป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตได้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นลักษณะวิชาที่ได้ค่าระดับ
ไม่ต่ากว่า B โดยวิชาที่ได้รับการโอนจะได้รับการบันทึกค่าระดับเดิมและให้นาหน่วยกิตมาคานวณ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
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 องผูเ้ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาส ตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยไม่ จ ากัด สาขาจาก
สถาบันการศึกษาในหรื อต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. เป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
มานุ ษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1 (ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาโททางสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
หรื อสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอื่น) ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
คณบดี ใ ห้ โอนมาศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาในหลัก สู ต รสั งคมวิท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชามานุ ษยวิท ยาได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและวิทยานิ พนธ์ (แผน ก) หรื อการ
ค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ให้ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) บางรายขาดทุนการศึกษา
2) คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาและข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ประสานงานหรื อ จัด หาทุ น จากแหล่ ง ทุ น ทั้ง ในและนอกมหาวิ ท ยาลัย ให้
นักศึกษา
2) ให้ผทู้ ี่สอบภาษาอังกฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและ
สอบผ่านวิช า มธ. 005 และมธ. 006 (ภาษาอังกฤษ1 และภาษาอังกฤษ 2 ส าหรั บนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) และเน้นการอ่านตาราที่เป็ นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับปี ละ 15 คน และคาดว่าจะมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาปี ละ 15 คน
นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ

2558
15
15
-

2559
15
15
30
-
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ปี การศึกษา
2560
15
15
15
45
15

2561
15
15
15
45
15

2562
15
15
15
45
15

2.6 งบประมาณตามแผน (ปี งบประมาณ 2557)
การบริ หารจัดการหลักสู ตรนี้เป็ นการบริ การจัดการหลักสู ตรโครงการปกติ ซึ่งงบประมาณ
หลักสู ตรสังคมวิท ยาและมานุ ษยวิท ยามหาบัณฑิ ต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิท ยาได้รับ งบประมาณจาก 2 แหล่ ง คื อ งบประมาณแผ่น ดิ น และงบประมาณรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ) ดังนี้
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน)
(รวม ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวมทั้งสิ้ น (ก+ข)
จานวนนักศึกษา (คน)
ป.โท – มานุษยวิทยา
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา / ปี
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อปี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2,045,964.43 2,178,193.92 2,020,687.83 1,968,608.25
54,771.43
58,311.79
54,095.24
52,701.03
369,750.00 393,650.19 365,185.19 355,773.20

2,470,467.86
ปี ที่ 1
15
164,697.86

2,630,155.89 2,439,968.25
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
30
40
87,671.86
60,999.21
360,910.58 บาท
90,227.65 บาท

2,377,082.47
ปี ที่ 4
50
47,541.65

หมายเหตุ
วิธีการคานวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด x จานวน
นักศึกษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะฯ
ปี ที่ 1
= 23.05ล้านบาท*15 คน/140 คน
ปี ที่ 2
= 23.05 ล้านบาท*30 คน/263 คน
ปี ที่ 3
= 23.05 ล้านบาท*40 คน/378 คน
ปี ที่ 4
= 23.05 ล้านบาท*50 คน/485 คน

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา (ที่ มธ. คิดเหมาจ่าย) ภาคละ 16,500 บาท คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
ประมาณปี ละ 33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร ( 2 ปี ครึ่ ง – 4 ปี ) ต่อหัวของนักศึกษา คือ 82,500 - 95,400 บาท
ดัง นั้น รั ฐบาลและมหาวิท ยาลัย อุ ด หนุ น ค่ าใช้จ่ายของนัก ศึ ก ษาต่ อหั ว ต่ อ ปี ประมาณ
57,277.65 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
√ จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยน
� แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
� แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
� แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
� อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2553
3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลัก สู ตรแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต้อ งใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปี ครึ่ ง) และอย่างมากไม่เกิน
8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี )
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรแบ่งเป็ น 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนในแผนใด
แผนหนึ่ง ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม 39
หน่ วยกิต
แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์ แต่ให้สอบประมวลความรู้และทาการค้นคว้าอิสระแทน
ประกอบด้วย วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม 39
หน่ วยกิต
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ลักษณะของหลักสู ตรทางด้ านเนือ้ หา องค์ ประกอบหลักได้ แก่
1) ความรู ้ พ้ื น ฐานทางมานุ ษ ยวิ ท ยา โดยเฉพาะทางด้านสั งคมและวัฒ นธรรม
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาทางชาติพนั ธุ์ที่สาคัญ
2) ความรู้ เฉพาะด้า นทางมานุ ษ ยวิ ท ยา ตามความเชี่ ย วชาญของผู้ส อนและ
ความสนใจของนักศึกษา
3) ความรู้ และความชานาญในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเข้าใจในกรอบทฤษฎี
การหาข้อมูลภาคสนาม และการเชื่อมโยงความคิดที่เป็ นนามธรรมกับข้อมูลรู ปธรรม
4) ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิด ในการทาความเข้าใจประเด็นปั ญหา
ร่ วมสมัยในสังคมไทยและสังคมต่างๆ ทางด้านวิธีการศึกษา หลักสู ตรเน้นการที่นกั ศึกษาแต่ละคน
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาเป็ นชุมชน
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์วจิ ารณ์ซ่ ึ งกันและกัน
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วยอักษรย่อ และตัวเลข มีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ม. และ AN หมายถึงรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา
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 กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องและรายวิชาเอกเทศและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับต้น (ทั้งระดับมหาบัณฑิตและระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต)
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับสู งและการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
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3.1.3.2 รายวิชา
1) วิชาบังคับ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษา
วิชาบังคับจานวน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ม. 601
AN 601

รายวิชา
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
History and Development of
Anthropological Theories and Concepts

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

ม.602
AN 602

แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
Contemporary Anthropological Theories
and Concepts

3 (3-0-9)

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)

- เฉพาะนักศึกษาที่เลื อกศึกษา แผน ก ต้องศึ กษาวิชาบังคับเพิ่มอี ก 1 วิชา จานวน 3
หน่วยกิต ดังนี้
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3 (3-0-9)
AN 701 Seminar in Thesis Topics
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2) วิชาเลือก
2.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก ต้องศึกษาวิชาเลื อกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต
โดยเลื อกศึกษาจากรายวิชาในสาขากลุ่ มวิชาใดก็ได้ 6 หน่ วยกิ ต ส่ วนอี ก 3 หน่ วยกิ ต สามารถเลื อก
ศึ กษาจากวิชาเลื อกในสาขาหรื อนอกสาขา (ทั้งในและนอกคณะฯ) โดยได้รับอนุ ม ตั ิ จากอาจารย์ที่
ปรึ กษาและผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา
2.2 นัก ศึ ก ษาที่ เลื อกศึ ก ษา แผน ข ต้องศึ ก ษาวิช าเลื อกไม่ น้อ ยกว่า 18
หน่ วยกิ ต โดยเลื อกศึ กษาจากรายวิชาในสาขา กลุ่มวิชาใดก็ได้ 15 หน่ วยกิ ต ส่ วนอีก 3 หน่ วยกิ ต
สามารถเลือกศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรื อนอกสาขา (ทั้งในและนอกคณะ) โดยได้รับอนุมตั ิจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: คาว่ากลุ่มวิชาในที่น้ ี เป็ นคาใช้เรี ยกเพื่อจัดแบ่งประเภทของรายวิชา ไม่มีขอ้ จากัดในการ
เลือก นักศึกษาสามารถจะเลือกวิชาในกลุ่มเดียวกัน หรื อคนละกลุ่มได้อย่างอิสระ
จานวนหน่ 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

มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ
Anthropology of Religion and Belief

3 (3-0-9)

ม.613
AN 613

พิธีกรรมวิเคราะห์
Ritual Analysis

3 (3-0-9)

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

3 (3-0-9)

ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples

3 (3-0-9)

ม.622
AN 622
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3 (3-0-9)

รหัสวิชา

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

รายวิชา

ม.623
AN 623

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Anthropology of Southeast Asia

ม.624
AN 624

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
Anthropology of East Asia

3 (3-0-9)

ม.625
ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
AN 625 Anthropological Perspectives on Thai Studies
3. กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต (Man and the Past)
ม.631
มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
AN 631 Historical Anthropology

3 (3-0-9)

ม.632
AN 632

3 (3-0-9)

มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
Critical Heritage Studies

3 (3-0-9)

ม.633
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
AN 633 Museum Studies
4. กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture and Society)
ม.641
มานุษยวิทยาว่าด้วยอานาจ
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)
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3 (3-0-9)

รหัสวิชา

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

รายวิชา

ม.645
AN 645

มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
Anthropology of the Cities

ม.646
AN 646

ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
Theory and Methodology in Transnational Cultures

3 (3-0-9)

ม.647
AN 647

ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
Peasant Studies in the Modern World

3 (3-0-9)

ม.648
AN 648

มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยว
Anthropology of Travel and Tourism

3 (3-0-9)

ม.649
วัฒนธรรมศึกษา
AN 649 Cultural Studies
5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ (Anthropology of Science)
ม.651
มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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

ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
Special Topics in Physical Anthropology

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

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ (Special Topics and Individual Course)
ม.691
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
3 (3-0-9)
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
รหัสวิชา

รายวิชา

ม.692
AN 692

สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
Special Topics Seminar in Anthropology II

3 (3-0-9)

ม.699
AN 699

รายวิชาเอกเทศ
Individual Course

3 (3-0-9)

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
6

รายวิชา

ม.709
AN 709

การค้นคว้าอิสระ
Independent Studies

ม.800
AN 800

วิทยานิพนธ์
Thesis

12

18

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 5 ภาคการศึกษา
หรื อ 2 ปี ครึ่ ง ดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ 3 หน่วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา
ม.603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 หน่วยกิต
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา 3 หน่วยกิต
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx. วิชาเลือก
รวม

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.800 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

ม.604
ม.xxx

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.800 วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

(การจัดทา การสอบ การอนุ มตั ิโครง
ร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ และการเส น อ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)

9 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต

(การส่ งร่ างวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบ)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย

6 หน่วยกิต
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6 หน่วยกิต

แผน ข นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 5 ภาคการศึกษา หรื อ 2 ปี ครึ่ ง ดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ 3 หน่วยกิต
แนวคิดและทางทฤษฎี
มานุษยวิทยา
ม.603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 หน่วยกิต
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา 3 หน่วยกิต
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx. วิชาเลือก
รวม

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.709 การค้นคว้าอิสระ

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

ม.604
ม.xxx

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxx วิชาเลือก
- สอบประมวลความรู้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต

(การจัดทา การสอบ การอนุ มตั ิโครง
ร่ างการค้นคว้าอิสระ การส่ งร่ างการ
ค้น คว้า อิ ส ระต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
และคณะกรรมการสอบ)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย

6 หน่วยกิต
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
หน่ วยกิต
3.1.5.1.1 วิชาบังคับ
ม.601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 601 History and Development of Anthropological Theories and Concepts
แนวคิ ด และทฤษฎี สั ง คมวิท ยาคลาสสิ ก และงานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาที่ เป็ นพื้ น ฐานของ
การศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิทยา เช่ น งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ข้อเสนอทาง
ทฤษฎีและงานชาติพนั ธุ์วรรณนาของนักมานุ ษยวิทยายุคแรก จนถึงทศวรรษ 1970 เช่น ทฤษฎีและ
งานวิจ ัย ที่ ใ ช้ท ฤษฎี วิวฒั นาการทางสั งคม หน้าที่ นิ ย ม โครงสร้ าง-หน้าที่ นิ ย ม วัฒ นธรรมและ
บุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง มานุษยวิทยานิเวศ มานุษยวิทยาการตีความ และโครงสร้ างนิยม
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
AN 602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts
แนวคิ ดและทฤษฎี สังคมศาสตร์ ที่ มีอิทธิ พ ลต่อการศึ กษาทางมานุ ษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น
ง า น ข อ ง Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak แ ล ะ Judith Butler แ ล ะ ผ ล ง า น ท า ง
มานุ ษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น งานเขียนแนวทฤษฎี ปฏิบตั ิการ ชาติพนั ธุ์วรรณนาหลังโครงสร้างนิ ยม
มานุ ษยวิทยาหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมศึกษา หลังอาณานิ คมศึกษา มานุ ษยวิทยาข้ามพรมแดนและ
โลกาภิวตั น์ มานุษยวิทยาสิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
ม. 603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 603 Anthropological Research
วิธีวทิ ยาและกระบวนการสร้างความรู้ทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วย การทาวิจยั ภาคสนาม
การศึกษาเปรี ยบเทียบวัฒนธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพนั ธุ์วรรณนาที่
เชื่ อมโยงแนวคิ ดและทฤษฎี กบั ข้อมูลและประสบการณ์ ภาคสนามของนักมานุ ษยวิทยา ประเด็น
ปั ญหาอันเกี่ ยวเนื่ องกับการทางานภาคสนาม อาทิ อัตวิสัยและตัวตนของนักมานุ ษยวิทยากับความ
เป็ นวัตถุวสิ ัยของการศึกษา จริ ยธรรมในการทางานภาคสนาม
ม.604 มานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN 604 Physical Anthropology
สารวจมโนทัศน์และทฤษฎี พ้ืนฐานต่างๆ ซึ่ งจาเป็ นสาหรับการทาความเข้าใจวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวติ ทบทวนความรู ้วา่ ด้วยความเป็ นมาของมนุษย์ในทางวิวฒั นาการ ครอบคลุมข้อถกเถียง
21

ต่างๆ บนพื้นฐานการตีความหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรมอย่างเคร่ งครัด สอบสวนประวัติและรู ปแบบ
การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรมนุ ษย์ยุคต้น ทาความเข้าใจมโนทัศน์เรื่ อง “เชื้ อชาติ ” ในทาง
ชีววิทยา รวมถึงผลกระทบทางการเมืองและสังคมอันอาจเกิดจากการนามโนทัศน์น้ ี ไปใช้โดยขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN 605 Archaeological Anthropology
แนวคิ ด ทฤษฎี วิธี วิท ยาทางโบราณคดี กระบวนการศึ ก ษาสั งคมในอดี ต ผ่านวัต ถุ ท าง
วัฒ นธรรม โบราณคดี ก ับ ความรู ้ ท างมานุ ษ ยวิท ยา เช่ น แนวคิ ด วัฒ นธรรมศึ ก ษา อุ ตสาหกรรม
วัฒ นธรรม เพศสภาวะ รวมทั้ง ข้อ ถกเถี ย งทางโบราณคดี และวิ พ ากษ์ โ บราณคดี ใ นปั จ จุ บ ัน
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3 (3-0-9)
AN 701 Seminar in Thesis Topics
วิชาบังคับก่อน: ม.601, ม.602, ม603, ม.604 และ ม.605 หรื อโดยอนุมตั ิจากคณะฯ
แนวความคิดและทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นที่จะเป็ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
สารวจงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยเอกเทศ
3.1.5.1.2 วิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาภาษา สั ญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
3 (3-0-9)
AN 611 Linguistic Anthropology
วิธี วิ ท ยาทางมานุ ษ ยวิ ท ยาภาษาและชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนามานุ ษ ยวิ ท ยาภาษาเพื่ อ เข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาในฐานะระบบการสื่ อสาร กับวัฒนธรรมซึ่ งภาษาเป็ นสื่ อ ความสัมพันธ์
ทางสังคมวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษาในชีวติ ประจาวัน เช่น ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ชนชั้น เพศสภาวะ
ม. 612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ
3 (3-0-9)
AN 612 Anthropology of Religion and Belief
สารวจข้อเสนอทางทฤษฎี และวิธี การศึ กษาศาสนาและความเชื่ อ ศึก ษาการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี โดยการอ่ านวิ พ ากษ์ งานชาติ พ ัน ธุ์ นิ พ นธ์ การน าทฤษฎี และวิ ธี วิจ ัย ไปใช้ท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความเชื่อในสังคมร่ วมสมัย
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ม. 613 พิธีกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-9)
AN 613 Ritual Analysis
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมในสังคมขนาดเล็กและสังคมสมัยใหม่ แนวคิด
และทฤษฎี ใ นการวิ เคราะห์ สั ญ ลัก ษณ์ ใ นพิ ธี ก รรม ทั้ง พิ ธี ก รรมทางศาสนา พิ ธี ก ารต่ า งๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน และรัฐพิธี ทั้งที่สืบทอดจากอดีต และที่ประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ในสังคมปั จจุบนั
ม.614 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AN 614 Buddhist Symbolism in Southeast Asia
ความรู ้ที่มีฐานการวิจยั ว่าด้วยการทาความเข้าใจความหมายในแง่มุมทางสัญลักษณ์ ของงาน
พุทธศิลป์ ในบริ บทพุทธศาสนาเถรวาทของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในพม่าและไทย การ
พัฒนาประเด็นเฉพาะตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้ขอบเขตของวิชา ซึ่ งสามารถต่อ
ยอดเป็ นงานวิจยั ที่รัดกุมและเข้มงวดได้
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา
ม. 621 ชาติพนั ธุ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 621 Ethnicity
ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาทางชาติพนั ธุ์ ได้แก่ พรมแดนชาติพนั ธุ์ ชาติพนั ธุ์กบั
ภาวะชายขอบ อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ชาติพนั ธุ์ธารง ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ชาติ
พันธุ์ ภาษาศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ สารวจประเด็นชาติพนั ธุ์ศึกษาในปั จจุบนั เช่น รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์
ชาติ นิยมกับชาติ นิยมเชิ งชาติ พนั ธุ์ ชาติพ นั ธุ์ธารงแนวใหม่ กลุ่ มชาติพ นั ธุ์ส่วนน้อยกับรั ฐ ชาติ
พันธุ์ธารงในบริ บทข้ามพรมแดนและโลกาภิวตั น์
ม. 622 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
3 (3-0-9)
AN 622 Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples
แนวทฤษฎี และวิธีวิท ยาในการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ก ลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ ใช้ภาษาตระกูล ไต
ได้แก่ ภาษาศาสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลไต ประเด็นทางชาติพนั ธุ์ศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น
รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์ไต ชาติพนั ธุ์ไตธารงในบริ บทข้ามพรมแดนและโลกาภิวตั น์
ม. 623 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AN 623 Anthropology of Southeast Asia
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพนั ธุ์วรรณนาที่ศึกษาสังคม วัฒนธรรม และกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งในภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลักเกี่ ยวกับเอเชี ย
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ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น โบราณคดี ประวัติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และนิเวศวิทยา ประเด็นสาคัญๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา เช่น การก่อตัวเป็ น
รัฐยุคแรก การค้าและทุนนิ ยม อิทธิ พลของอินเดียและจีน วัฒนธรรมร่ วมของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ อุดมการณ์ทางเพศ ลัทธิอาณานิคม อาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริ บทโลกาภิวตั น์
ม.624 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
AN 624 Anthropology of East Asia
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาในการศึกษาเปรี ยบเทียบสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ใน
จีน เกาหลี ญี่ ปุ่น ศึกษางานชาติพนั ธุ์วรรณนาในประเด็นเกี่ ยวกับลักษณะทางชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มชาติ พนั ธุ์ กลุ่มชาติ พนั ธุ์กบั รั ฐ-ชาติ อาณา
นิคมตะวันตก และกระแสโลกาภิวตั น์
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 รรณนาที่ ศึ ก ษาสั ง คมไทย ตั้ง แต่ ช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็ นต้นมา สารวจงานเขียนที่เป็ นความรู ้หลักเกี่ยวกับสังคมไทย ครอบคลุ ม
ทั้งการศึ กษาสังคมชนบท กลุ่ มสังคมต่างๆ กลุ่มชาติพนั ธุ์ มานุ ษยวิทยาว่าด้วยรัฐไทยและสังคมวัฒนธรรมไทยในบริ บทโลกาภิวตั น์
3. กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต
ม. 631 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
3 (3-0-9)
AN 631 Historical Anthropology
วิธีวิท ยาทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ในงานชาติพนั ธุ์วรรณนา แนวการ
ท างานประวัติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ เชิ ง มานุ ษ ยวิ ท ยา เช่ น วัต ถุ นิ ย มประวัติ ศ าสตร์ และเศรษฐศาสตร์
การเมื อ ง Annales School ประวัติ ศ าสตร์ สั งคมและวัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ พ ัน ธุ์ และ
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ของชนพื้นเมือง เวลาและอดีต ความทรงจาทางสังคมและการเมืองของความ
ทรงจา
ม. 632 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
3 (3-0-9)
AN 632 Critical Heritage Studies
ความเป็ นมาและพัฒนาการของแนวคิดเรื่ อง ‘มรดกวัฒนธรรม’ รู ปแบบ ปั ญหา รวมทั้ง
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารจัด การเพื่ อ ธ ารงมรดกวัฒ นธรรม มรดกวัฒ นธรรมในฐานะสิ่ ง สร้ า งทาง
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วัฒ นธรรม ทั้งจากแง่ มุ ม ของเจ้าของวัฒ นธรรม และจากมุ ม มองสากล แนวความคิ ดเรื่ องมรดก
วัฒ นธรรมโลก งานชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาว่าด้วยการรื้ อฟื้ น การสร้ างใหม่ หรื อสถาปนาความเป็ น
ประเพณี ในรู ป แบบต่ างๆ เช่ น การท่ องเที่ ยว การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ท ้องถิ่ น และนโยบายอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมของรัฐ
ม. 633 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN 633 Museum Studies
ความรู ้ พ้ืนฐานในการอนุ รักษ์วตั ถุ ทางวัฒนธรรมและการบริ หารงานพิพิ ธภัณฑ์ ประวัติ
ความเป็ นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานวิทยา ข้อวิพากษ์จากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธี
วิทยาทางพิพิธภัณฑสถานวิทยาสมัยใหม่ หน้าที่ทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ การจัดพิพิธภัณฑ์ การ
ดาเนินงาน การศึกษาเปรี ยบเทียบพิพิธภัณฑ์ของวัฒนธรรมต่างๆ
4. กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ม. 641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอานาจ
3 (3-0-9)
AN 641 Anthropology of Power
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุ ษยวิทยาเพื่อการศึกษาอานาจ ทั้งที่เป็ นการศึกษาแนว
ประเพณี และที่ได้รับอิทธิ พลจากนักทฤษฎีสังคมร่ วมสมัย เช่น Antonio Gramsci, Michel Foucault,
และ Giorgio Agamben ส ารวจประเด็ นการศึ ก ษาอานาจในสั งคมร่ วมสมัย เช่ น ตัวตน ศักยภาพ
กระทาการ และความเป็ นสากลโลก
ม. 642 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
AN 642 Economic Anthropology
ข้อถกเถียงทางมานุ ษยวิทยาและพัฒนาการการศึกษาระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์เชิ ง
เศรษฐกิจ สารวจและเปรี ยบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิ จของมนุ ษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ
โดยให้ความสนใจกับยุทธศาสตร์ ในการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิ จ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จ
กับมิติทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ
ม.643 ครอบครัวและเครื อญาติ
3 (3-0-9)
AN 643 Family and Kinship
สารวจข้อเสนอและถกเถี ยงเกี่ ยวกับการศึกษาครอบครัว พิจารณางานชาติพนั ธุ์นิพนธ์ว่า
ด้วยครอบครัวในวัฒนธรรมต่างๆ ศึกษาเปรี ยบเทียบกับครอบครัวและการเป็ นครอบครัว สังคมใน
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สมัยใหม่ ที่มีการเปลี่ 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
ที่เกี่ยวข้อง การวิพากษ์งานชาติพนั ธุ์วรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อัตลักษณ์ทาง
เพศสภาวะ ความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย เพศวิถี
ม.645 มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
3 (3-0-9)
AN 645 Anthropology of The Cities
สารวจทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเมือง สังคมสมัยใหม่กบั เมืองประเภทต่างๆ การศึกษาเมือง
ร่ ว มสมัย ในมิ ติ ป ระวัติ ศ าสตร์ การบริ ห ารจัด การ ระบบนิ เวศเมื อ ง วัฒ นธรรมเมื อ ง วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมและความขัดแย้งระหว่างคนในเมืองกลุ่มต่างๆ
ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
3 (3-0-9)
AN 646 Theory and Methodology in Transnational Cultures
แนวทฤษฎี เกี่ ยวกับวัฒนธรรมการเมืองข้ามพรมแดน ลัทธิ ล่าเมืองขึ้น ลัทธิ ชาตินิยม และ
หลังอาณานิคม วัฒนธรรมการเดินทาง สิ นค้า สื่ อสารมวลชน และการบริ โภค การเคลื่อนย้าย การ
อพยพ สภาวะพลัดถิ่ น และการข้ามท้องถิ่ น 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 ารในการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมเกษตรกรรมไปสู่ ค วามทัน สมัย
บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของรั ฐชาติ ระบบทุ นนิ ยม และความเชื่ อที่ เป็ นเหตุ ผ ล ที่ มีต่อสั งคมเกษตร
ชนบท และปฏิ กิริยาตอบกลับจากผูค้ นในชนบท ที่ปรากฏในรู ปของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ความรู ้
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรมและสังคม การรับรู ้ มุมมอง และปฏิบตั ิการ ที่สะท้อนความหลากหลาย
เพื่ อ เข้ า ใจแนวทางในการร่ วมสร้ า งโลกสมั ย ใหม่ และการปรั บ เปลี่ ย นชี วิ ต ของพวกเขา
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ม.648 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยว
3 (3-0-9)
AN 648 Anthropology of Travel and Tourism
ความหมาย ความส าคัญ ของการเดิ น ทาง และความปรารถนาใน "ที่ อื่ น " ของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะลักษณะและความส าคัญของการเดิ นทางรู ปแบบต่ างๆ ในอดี ตและปั จจุ บ นั เช่ น การ
พเนจร การแสวงบุ ญ การผจญภัย การส ารวจ การอพยพ การลี้ ภ ัย และการท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง
ผลกระทบในทางวัฒ นธรรมอัน เนื่ อ งมาจากเคลื่ อ นที่ ข องมนุ ษ ย์น อกจากนั้น ยัง สนใจศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของการเดิ นทางและการถ่ายทอดประสบการณ์เดินทางผ่านการบันทึกและงานเขียน
ม.649 วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-9)
AN 649 Cultural Studies
แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวัฒนธรรมศึกษา เช่ น แนวคิดของ Antonio Gramsci สานัก
เบอร์ มิงแฮมในอังกฤษ สานักทฤษฎีวพิ ากษ์ (สานักแฟรงเฟิ ร์ ต) ในเยอรมนี และกลุ่มนักคิดฝรั่งเศส
(เช่ น Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau)
ความคิดหลักในการศึกษาวัฒนธรรม ได้แก่ ปฏิ บตั ิ การในการสร้ างความหมาย การนาเสนอภาพ
ตัวแทน วัฒนธรรมกับอานาจ วัฒนธรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมวิถีประชา และอัตภาวะกับภาวะ
ผูก้ ระทาการ
5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
ม. 651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ชนชั้น และเพศสภาวะในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และ
ประดิ ษ ฐกรรมทางเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ นชี วิ ต ประจ าวัน และการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ม. 652 มานุษยวิทยาการแพทย์
3 (3-0-9)
AN 652 Medical Anthropology
สุ ขภาพ ความเจ็บป่ วย การดูแลสุ ขภาพและการรักษาเยียวยาในวัฒนธรรมต่างๆ พัฒนาการ
และการครอบงาของการแพทย์สมัยใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชี่ ยวชาญในการดู แลสุ ขภาพ
การรักษาโรค กับผูป้ ่ วย ความรู ้ทางการแพทย์กบั การคิดและปฏิบตั ิต่อชี วิตและร่ างกาย รวมถึงการ
รื้ อฟื้ นเปลี่ยนปรับทางเลือกในการดูแลรักษาความเจ็บป่ วย
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ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ
3 (3-0-9)
AN 653 Ecological Anthropology
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมผ่านปั จจัยทาง
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิ จ ได้แก่ กลุ่มที่ ให้ความสาคัญกับการปรับตัวเข้าหากันระหว่าง
มนุ ษ ย์ วัฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้อม เช่ น วัฒ นธรรมนิ เวศ ชาติ พ นั ธุ์ นิเวศ ประชากรนิ เวศ และ
ยุทธวิธีการปรับตัว กลุ่มที่ได้รับอิทธิ พลจากเศรษฐศาสตร์ การเมือง เช่ น นิ เวศวิทยาการเมือง และ
นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์ และกลุ่มที่ได้รับอิทธิ พลจากทฤษฎีร่วมสมัย เช่น นิเวศวิทยาหลังสมัยใหม่
เป็ นต้น
ม.654 ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
AN 654 Special Topics in Physical Anthropology
อ่านและอภิปรายประเด็นความรู ้ร่วมสมัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ

3 (3-0-9)

6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
3 (3-0-9)
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว
ม. 692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
3 (3-0-9)
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology II
การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว
ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3 (3-0-9)
AN 699 Individual Course
การค้นคว้าหัวข้อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจของ
นักศึกษาแต่ละคนภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์
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3.1.5.1.3 การค้ นคว้าอิสระ
ม.709 การค้นคว้าอิสระ
6
AN 709 Independent Studies
การค้นคว้าวิจยั หัวข้อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุ ษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจ
ของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์ การเขียนและนาเสนอบทความวิจยั ทาง
มานุษยวิทยา จริ ยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงาน
3.1.5.1.4 วิทยานิพนธ์
ม.800 วิทยานิพนธ์
12
AN 800 Thesis
การสร้างโครงการและดาเนิ นการวิจยั ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยา การเขียนและ
นาเสนอผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ระดับ มหาบัณ ฑิ ตทางมานุ ษ ยวิท ยา จริ ยธรรมในการวิจยั และการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2.1 Compulsory Course
ม.601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
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, structuralfunctionalism, culture and personality, political economy, ecological anthropology, interpretive
anthropology, and structuralism.
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
AN 602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts

3 (3-0-9)

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, poststructuralism, cultural studies, post-colonialstudies, transnationalism and globalization,
environmentalism, and Science and Technology Studies (STS).
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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.
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
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.
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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 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ
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.
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 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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.
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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 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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
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.
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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.
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.
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4. Contemporary Culture and Societies
ม. 641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอานาจ
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.
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.
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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 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยว
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
(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.
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5. Anthropology of Science
ม. 651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN 654 Special Topics in Physical Anthropology
Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology.
6. Special Topics and Individual Course
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology I
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.
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3 (3-0-9)

ม. 692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology II
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.

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 Independent Studies
ม.709 การค้นคว้าอิสระ
6
AN 709 Independent Studies
Advanced individual research on specific topic or issue in anthropology under
supervision of an academic staff. Write-up and presentation of anthropological research article;
research and publication ethics.
3.1.5.2.4 Thesis
ม.800 วิทยานิพนธ์
12
AN 800 Thesis
Supervised research in selected topics. Emphasis on the writing, sharing work in
progress and ethics of anthropological research.
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื่อ –สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาทีจ่ บ

3.2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผูช้ ่วย
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ศาสตราจารย์

อาจารย์

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2550)
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2543)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
Ph.D. (Anthropology), Harvard University, U.S.A. (2550)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (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. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523)

สายพิณ ศุพทุ ธมงคล

ศาสตราจารย์ เสมอชัย พูลสุวรรณ

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
รอง
พรชัย ตระกูลวรานนท์ M.Phil Social Anthropology , University of Kent , UK (2530)
ศาสตราจารย์
M.A. Social Anthropology ,University of Kent , UK (2528)
ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
ผูช้ ่วย
พจนก กาญจนจันทร
ศาสตราจารย์

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 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2536)

3.2.2 อาจารย์ประจาที่ร่วมสอนในหลักสูตร
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข้อ 1.1
3.2.3 อาจารย์พิเศษที่ร่วมสอนในหลักสูตร
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข้อ 1.2

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี38

5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาการค้ นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การค้ นคว้าอิสระ
การค้นคว้าวิจยั หัวข้อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจ
ของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์ การเขียนและนาเสนอบทความวิจยั ทาง
มานุษยวิทยา จริ ยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงาน
วิทยานิพนธ์
การสร้างโครงการและการดาเนิ นการวิจยั ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุ ษยวิทยา การ
เขียนและนาเสนอวิทยานิ พ นธ์ระดับมหาบัณฑิ ตทางมานุ ษยวิทยา จริ ยธรรมในการวิจยั และการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การค้ นคว้าอิสระ
ผลงานการค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่านได้น้ นั จะต้องเป็ นงาน
เขียนที่เสนอข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม หรื อชาติพนั ธุ์ จากการทางานภาคสนาม หรื อเสนอผล
การวิ เคราะห์ โ ดยใช้ แ นวความคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา หรื อ เสนอข้อ สรุ ป ใหม่ ท างทฤษฎี ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์ที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่านได้น้ นั จะต้องเป็ นงานเขียนที่เสนอ
ข้ อ มู ล ใหม่ ท างสั ง คม วัฒ นธรรม หรื อชาติ พ ั น ธุ์ จากการท างานภาคสนาม หรื อเสนอผล
การวิ เคราะห์ โ ดยใช้ แ นวความคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา หรื อ เสนอข้อ สรุ ป ใหม่ ท างทฤษฎี ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
5.4 จานวนหน่ วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 3
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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5.5 ข้ อกาหนดการค้ นคว้าอิสระ การทาวิทยานิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณี นั กศึ ก ษา
เลือกศึกษาแผน ข
1) นัก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ สอบประมวลความรู้ ได้เมื่ อได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่า
3.00 และศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต
2) นัก ศึ ก ษาจะต้องยื่น ความจานงขอสอบวัด ประมวลความรู ้ ต้ งั แต่ ภาค 2 ในปี
การศึกษาที่ 2 โดยต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง ซึ่ งการสอบแต่ละครั้ง
ต้องมีระยะห่ างไม่น้อยกว่า 90 วัน และจะต้องสอบให้ ผ่านภายในปี การศึกษาที่ 3 ทั้งนี้ ผลการสอบ
ทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน
3) การสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
5.5.2 การเตรียมการและการสอบการค้ นคว้าอิสระ (แผน ข)
การเตรียมการค้ นคว้าอิสระ
1) นัก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นท าได้ เมื่ อ ศึ ก ษารายวิช ามาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่า 4 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
2) ให้เขียนเป็ นบทความวิชาการ (สามารถเขียนได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3) กาหนดความยาวไว้ประมาณ 8,000 – 10,000 คา
4) เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสร็ จแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งจะ
ให้คาแนะนานักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการสอบการค้นคว้าอิสระ
5) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้าอิ ส ระให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การสอบการค้ นคว้าอิสระ
1) คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และร่ างการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกาหนดไว้
3) รู ปแบบการเขียนการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการเขียนวิทยานิ พนธ์
หรื อตามที่คณะกาหนด โดยให้ระบุปีการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาไว้ดว้ ย
4) การสอบการค้ น คว้า อิ ส ระ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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5.5.3 การเตรียมการและการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
การเตรียมการทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
3 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตในวิชาบังคับและวิชาเลือกสะสมไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วย
กิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย หากเป็ นภาษาต่างประเทศต้องได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์
ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาคณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา เพื่อให้คณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และกรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
3) การสอบวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2553 และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติ
เป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
การค้ นคว้าอิสระ
1) ประเมินคุณภาพเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
ที่ ค ณะแต่ ง ตั้ง ขึ้ น ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และกรรมการสอบที่ เป็ นอาจารย์ป ระจ า
มหาวิทยาลัย และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
2) ประเมินผลบทความวิชาการจากการค้นคว้าอิส ระ โดยอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาการ
ค้นคว้าอิสระ ก่อนส่ งบทความตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ มที่มีรายงาน
การประชุม (proceeding)
3) ประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ ซึ่ งเป็ น
คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่คณะแต่งตั้ง
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4) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ .ศ.2548 ของส านั ก งาน คณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษ า (ส กอ.)
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องการแต่ งตั้งอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาการค้นคว้าอิ ส ระและกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิ ส ระและข้อบังคับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2553
5) การประเมิ นความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระให้เป็ นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์
1) ประเมิ น คุ ณ ภาพโครงร่ างวิท ยานิ พ นธ์ จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ อย่างน้อย 3 คน ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
2) ประเมิ น ความก้า วหน้ า ในระหว่า งการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยการจัด สั ม มนา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อให้นักศึ กษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์ ที่กาลังทาอยู่ให้คณะกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาเองตลอดจนคณาจารย์ในคณะและนักศึกษาสาขาอื่น ชั้นปี อื่นได้ร่วมรับ
ฟัง ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่องานวิทยานิพนธ์ที่นาเสนอ
3) ประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ก่อนส่ งบทความตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
4) ประเมินคุณภาพวิทยานิ พนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ที่คณะแต่งตั้ง
5) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้องปฏิ บตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ .ศ.2548 ของส านั ก งาน คณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษ า (ส กอ.)
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535
6) การประเมิ น ความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ฯ ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- ให้ผทู ้ ี่สอบภาษาอังกฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาและสอบ
ผ่านวิชา มธ.005 และมธ.006 (ภาษาอังกฤษ1
และภาษาอังกฤษ2)
- เน้นการอ่านตาราที่เป็ นภาษาอังกฤษในทุก
รายวิชา

1.2 ความสามารถในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

- จัดกิจกรรมวิชาการลักษณะเสวนา สัมมนา
บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเทคนิ คในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
- ฝึ กการวิจยั ภาคสนามในรายวิชาต่างๆ
- บรรจุเนื้ อหาเรื่ องจรรยาบรรณต่อแหล่ งข้อมูล
ให้นักศึ ก ษาได้ตระหนัก ในรายวิช าต่ างๆ และ
กากับดู แลให้นักศึ กษาปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์

1.3 มีจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูล

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุ ษย์ พยายามทาความเข้าใจ และมี ความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่ อ ความคิด และ
วัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยูร่ อบตนและสังคม วัฒนธรรมอื่นซึ่ งอยูห่ ่างออกไป
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เน้ น และสนับ สนุ น ฝึ กฝนให้ นัก ศึ ก ษาสามารถมองเห็ น ความเชื่ อ มโยงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม จากระดับส่ วนตัวสู่ ส่วนรวม เพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่น
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรี ยน ภายหลังสิ้ นสุ ดวิชา
และภายหลังสาเร็ จการศึกษา
1) ประเมินระหว่างเรี ยนและหลังสิ้ นสุ ดวิชา โดยผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูอ้ ื่น (เพื่อน อาจารย์ผูส้ อน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตและชุ มชน) โดยใช้วิธีการประเมิ นที่ หลากหลาย ทั้ง
การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม
2) ประเมิ น ภายหลัง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ว โดยให้ บ ัณ ฑิ ต ประเมิ น ตนเอง
ประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูร้ ่ วมงานและ/หรื อชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้มานุษยวิทยาสากลในระดับที่ได้มาตรฐาน
เพื่อเป็ นเครื่ องมื อพื้นฐานในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมทั้งของสังคมที่
ตนเองสั งกัด และสั ง คมวัฒ นธรรมอื่ น ทั้ง ยังสามารถน าแนวทฤษฎี ที่ ต นเองสนใจมาพิ จารณา
อธิ บายและวิพากษ์วิจารณ์ ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่ งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอและ
อาจสามารถนาเสนอข้อคิดเห็นหรื อทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้ก ลวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายทั้ง การบรรยายร่ ว มกับ การอภิ ป ราย ค้น คว้า
วิเคราะห์และใช้กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม เรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง โดยมุ่งเน้นและ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประกอบด้วย การประเมิ นหลายวิธี/กิ จกรรม เพื่อให้ครอบคลุ มการประเมิ นผล
ด้านความรู ้ ทั้งการเรี ยนในห้องเรี ยนและการเรี ยนด้วยตนเอง เช่ น การสอบ การนาเสนอรายงาน
การค้นคว้าการวิเคราะห์กรณี ศึกษา และการนาเสนอโครงการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถคิ ด วิ เคราะห์ ท้ ัง ในระดับ ปั จ เจก และสั ง คม ได้ อ ย่ า งเป็ นระบบและ
สร้างสรรค์ สามารถมองเห็ นความเชื่ อมโยงของปั จจัยต่างๆที่มีความเกี่ ยวข้องกับมนุ ษย์และสังคม
สามารถเสนอความคิด อธิบายความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ดงั กล่าว และวิพากษ์ได้อย่างชัดเจน
มีเหตุผลและสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ประกอบด้วยการบรรยาย อภิ ป ราย กรณี ศึ ก ษา และ
ค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การชี้แนะอย่างใกล้ชิดของผูส้ อน
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
การประเมิ น หลายวิธี และกิ จ กรรม ทั้ง ในระหว่า งการเรี ย นและหลัง การสิ้ น สุ ด
การศึกษา โดยให้บณั ฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยใช้แบบสอบถามและการวิจยั
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้นต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
มีความเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ปรับตัวในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและใน
ชุ มชนได้อย่างสร้ างสรรค์พร้ อมที่ จะคิดริ เริ่ มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระ และมี
ความรับผิดชอบต่อการแสดงออกดังกล่าว ขณะเดี ยวกันก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เน้นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ร่วมกันถกเถียง แลกเปลี่ยน วิพากษ์วจิ ารณ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนด้วยกันเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และด้วยความรับผิดชอบโดย
คานึงถึงการมีอยูร่ ่ วมกันของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทัก ษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
มี ก ารประเมิ น ผลหลายด้าน ทั้งในระหว่า งการเรี ย นและภายหลังจากสิ้ น สุ ด
การศึ ก ษาโดยการประเมิ น ความสามารถในการท างานร่ วมกัน กับ ผูอ้ ื่ น การแสดงออกในการ
ถกเถี ยงวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสร้ างสรรค์ การประเมินการแสดงออกของการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถอธิบาย เชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมี
หลักการและเหตุผล สามารถตั้งคาถามที่ทา้ ทาย วิพากษ์วจิ ารณ์สังคมวัฒนธรรมทั้งของตนเองและ
ผูอ้ ื่นได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถทาการสอน และทางาน
วิจยั เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมได้
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะการพูด การเขียน
และการสื่ อความที่มีความประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
2) เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมต่อยุคสมัย ทั้งในการศึกษาค้นคว้า และนาเสนอผลงานต่อผูอ้ ื่นในวงกว้าง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ความสาคัญทีก่ ลยุทธ์ ดังนี้
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยน การสอนโดยใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
3. พยายามทาความเข้าใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่ อ ความคิดและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่ อยู่รอบตน สั งคมอื่ นรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอื่ นซึ่ งอยู่ห่าง
ออกไป
3.2 ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้มานุ ษยวิทยาที่สากล เพื่อเป็ นเครื่ องมื อพื้นฐานใน
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ ท างสั ง คมวัฒ นธรรมทั้ง ของ สั ง คมที่ ต นเองสั ง กัด และสั ง คม
วัฒนธรรมอื่น
2. สามารถน าแนวทฤษฎี ที่ ต นเองสนใจมาพิ จ ารณา อธิ บ ายและวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3. สามารถนาเสนอข้อคิดเห็นหรื อทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ ท้ งั ในระดับปั จเจกและสังคมได้อย่างเป็ นระบบและ
สร้างสรรค์
2. สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของปั จจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม
3. สามารถเสนอความคิด อธิ บายความเชื่ อมโยงและความสัมพันธ์ดงั กล่าว และวิพากษ์
ได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลและสร้างสรรค์
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มี ค วามเคารพ ยอมรั บ และอดกลั้น ต่ อความแตกต่ าง ระหว่างบุ ค คลและวัฒ นธรรม
มีความเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่า ของความเป็ นมนุษย์
2. ปรับตัวในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
3. พร้อมที่จะคิดริ เริ่ มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบ
ต่อการแสดงออกดังกล่าว
4. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถอธิ บายเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีหลักการและมี
เหตุผล
2. สามารถตั้งค าถามที่ ท ้าทาย วิพ ากษ์วิจารณ์ สั งคมวัฒ นธรรมทั้งของตนเองและผูอ้ ื่ น
ได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์
3. สามารถพัฒ นาตนเองให้ ส ามารถท าการสอน และท างานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ สั ง คมและ
วัฒนธรรมได้
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
* ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
1) รายวิชาบังคับ
ม. 601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
ม. 602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
ม. 603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
ม. 604 มานุษยวิทยากายภาพ
ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
2) รายวิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
ม.612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ
ม.613 พิธีกรรมวิเคราะห์
ม.614 สัญลักษณ์พุทธศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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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 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.624 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
3. กลุ่มวิชามนุษย์กบั อดีต
ม.631 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
ม.632 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
ม.633 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ม.641 มานุษยวิทยาว่าด้วยอานาจ
ม.642 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
ม.643 ครอบครัวและเครื อญาติ
ม.644 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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1
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1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา
1





ม.645 มานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง
ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ามพรมแดน
ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
ม.648 มานุษยวิทยาว่าด้วยการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว

ม.649 วัฒนธรรมศึกษา
5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์

ม.651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.652 มานุษยวิทยาการแพทย์

ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ

ม.654 ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องและการศึกษาเฉพาะบุคคล

ม.691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษวิทยา I

ม.692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II

ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3). การค้ นคว้าอิสระ
ม.709 การค้นคว้าอิสระ



2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

รายวิชา
4). วิทยานิพนธ์
ม.800 วิทยานิพนธ์

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2
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1

2
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1
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชา
ดังต่อไปนี้
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่า
ระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0.00

1.2 การนับ หน่ วยกิ ตที่ ได้จะนับ รวมเฉพาะหน่ วยกิ ตลัก ษณะวิช าที่ นัก ศึ ก ษาได้
ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่ ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ว่า
จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษา
นั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่ เป็ นรายวิช า
บังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้
จะต้อ งได้ค่ า ระดับ S หรื อ ระดับ ไม่ ต่ า กว่า C มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย น
นักศึกษา
รายวิชาที่ ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึกษา
อาจจะลงทะเบี ยนศึ กษาซ้ าในรายวิช านั้นอี ก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลื อก
อื่นแทนก็ได้
นักศึ กษาที่ ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบี ยนศึ กษาซ้ า
ในรายวิชานั้นอีก เว้นแต่หลักสู ตรจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิ พนธ์แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S
(ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู้และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2
ระดับ คือระดับ P (ผ่าน) และระดับN (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน
2.2 คัด เลื อ กรายวิ ช าทั้ง วิ ช าบัง คับ และวิ ช าเลื อ กในสาขาวิ ช าตามเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ ก
ที่คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับ ข้อสอบรายงาน รายงาน
ประจาภาค และ/หรื อ โครงงานอื่นๆที่ผเู้ รี ยนได้รับมอบหมาย
2.4 ปฏิ บ ัติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาพ.ศ.2548 ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ต้องศึกษารายวิชาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
3.2 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณี เลื อกศึ ก ษา
แผน ข
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.5 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระหรื อการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย จากคณะกรรมการสอบที่คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาแต่งตั้ง และ
น ารายงานการค้น คว้า อิ ส ระหรื อวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ พิ ม พ์ แ ละเย็ บ เล่ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานการค้น คว้าอิ ส ระหรื อ วิท ยานิ พ นธ์ จะต้องได้รับ การตี พิ ม พ์ หรื ออย่า งน้อ ย
ดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
3.7 ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสู ตรกาหนด
3.8 ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
1.1.2 สิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ
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1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็ นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่
1.2.1 ให้คาแนะนาและการปรึ กษาเพื่อเรี ยนรู ้และปรับตัวเองเข้าสู่ การเป็ นอาจารย์ใน
คณะ
1.2.2 ร่ วมสอนวิชาเดียวกันในวิชาที่คณะจะมอบหมายให้อาจารย์ใหม่รับผิดชอบสอน
ต่อไป
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ทุ ก คนได้รับ การพัฒ นาอย่างทัว่ ถึ ง ในด้านจัดการเรี ย นการสอนและความรู ้
ที่ทนั สมัย ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิ จกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่ งเสริ มให้เข้าร่ วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่ วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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 ทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่ วม
ระหว่างผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ รี ยน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่ วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.4 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชน
2.2.2 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.2.3 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทักษะปฏิบตั ิ

54

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลัก สู ตร จะมี คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ ก ษา อัน ประกอบด้วยรองคณบดี
ฝ่ ายบัณฑิ ตศึกษา และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี เป็ นผูก้ ากับดูแลและ
คอยให้ คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของ
คณะและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
โดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยเพื่อเป็ นผูน้ าใน
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
2. ตรวจสอบและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
5 ปี
2. กาหนดวุฒิการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนตามเกณฑ์ของ
สกอ. และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
3. ส่ งเสริ มให้อาจารย์เป็ นผูน้ า
ด้านวิชาการ
4. มีการประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในทุก 2 ปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
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การประเมินผล
- หลักสู ตรสามารถอ้างอิงกับ
หลักสู ตรมาตรฐานได้
- จานวนรายชื่อคณาจารย์
และประวัติ
- จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
การศึกษา
- ผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์
- ประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในทุก 2 ปี
- ประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ปี
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนโดยมหาบัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษาทุก 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปี ซึ่ งแบ่งออกเป็ นงบบุคลากรและงบดาเนิ นการ
งบประมาณที่ได้รับในส่ วนงบบุคลากร จะเป็ นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและหมวดค่าจ้างประจาของ
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจา
สาหรับงบดาเนิ นการ คณะได้มีการบริ หารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่คณะเชิ ญสอน
ในหลัก สู ต รหรื อ ในหั ว ข้อ ส าคัญ ๆ การบ ารุ ง รั ก ษาส านั ก งาน ห้ อ งจัด การเรี ย นการสอน ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ส าหรั บ งบประมาณรายได้ห น่ วยงาน (งบพิ เศษ) โครงการบัณ ฑิ ตศึ ก ษาได้รับ งบประมาณ
สนับ สนุ นในงบเงิ นอุ ดหนุ นเพื่ อการบริ ห ารจัดการเรี ยนการสอนในด้านการนานัก ศึก ษาออกศึก ษา
ชุ ม ชน การสั ม มนาหัวข้อวิท ยานิ พ นธ์ การจัด สั ม มนาวิช าการ การจัดซื้ อหนังสื อส าหรั บ ห้ อ งอ่ า น
หนังสื อของโครงการฯ และด้านการบารุ งซ่ อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับการเรี ยนการสอน
เป็ นต้น
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 ห้องอ่านหนังสื อของโครงการบัณฑิตศึกษาฯที่มีหนังสื อ ตารา วารสาร และ
วิทยานิพนธ์สาขาสังคมวิทยาและสาขามานุษยวิทยา ประมาณ 5,000 เล่ม
2.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ในการเรี ยนการสอนและให้บริ การนักศึกษา โดยมี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 เครื่ อง
2.2.3 ห้องพักนักศึกษาที่ นักศึกษาสามารถใช้ ทากิ จกรรมวิชาการทั้งในลักษณะ
กลุ่มและรายบุคคล
2.2.4 โสตทัศ นู ป กรณ์ ต่างๆ ประจาห้องบรรยายและห้องประชุ ม ได้แก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องขยายเสี ยงและไมโครโฟน เครื่ องฉายแผ่นทึบ และเครื่ อง LCD
2.2.5 หอสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ห นัง สื อ ต ารา วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ และ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ มากกว่า 500,000 เล่ม
อนึ่ง หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสื อสังคมศาสตร์ ภาษาต่างๆ ที่จดั ว่าดี
ที่สุดแห่ งหนึ่ งในประเทศไทยและหนังสื อทุกเล่มสามารถใช้เป็ นตาราลักษณะต่างๆ ในทางสาขา
มานุษยวิทยาได้ท้ งั สิ้ น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยน
การสอนของคณะ
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2.3.2 ให้ อ าจารย์ผู้ส อนและผูเ้ รี ย นเสนอรายชื่ อ ต ารา วารสาร หรื อ ฐานข้อ มู ล
ในสาขาวิชา แล้วทางคณะกรรมการฯ รวบรวมเสนอสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยจัดซื้ อ
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดซื้ อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ใหม่ๆ รวมทั้ง
สื่ อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ทางมานุษยวิทยา มาใช้ในการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมิ น อย่างมี ส่ ว นร่ ว มกับ ผู ้ส อน
ผูใ้ ช้และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่ าย อย่างเป็ นระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รี ยน
2.4.3 จัดท าระบบติ ดตามการใช้ท รัพ ยากรทั้งตาราหลัก สิ่ งพิ มพ์ และสื่ อต่างๆที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของคณะ และนาผลมาใช้ในการบริ หารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 กาหนดคุ ณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
ความต้องการของหลักสู ตร
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 สื บค้นประวัติ และคุ ณสมบัติของผูส้ มัครจากแหล่ งข้อมูลที่เชื่ อถื อได้อย่าง
เป็ นระบบ และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผูเ้ รี ยนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้ นสุ ดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ้ นสุ ด
ปี การศึกษาทุกปี
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมู ล ต่ อคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร เพื่ อรวบรวมและ
จัดทาร่ างการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 การจัดจ้าง/เชิ ญอาจารย์พิเศษทาการสอน จะทาเฉพาะหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรื อในกรณี ที่คณะฯ มีความจาเป็ นเท่านั้น
3.3.2 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษ า ผู ้ อ านวยการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษากลั่ น กรอง
ความต้องการเชิ ญอาจารย์พิเศษที่อาจารย์ในสาขาวิชาหรื อผูป้ ระสานงานรายวิชาเสนอ พร้ อมทั้ง
เสนอประวัติ รวมทั้งผลงานที่ตรงกับข้อที่จะสอนเพื่อเสนอคณบดีอนุมตั ิ
57

3.3.3 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ผู้อ านวยการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาให้
ความเห็ นชอบตามข้อ 2) ในกรณี ที่ มีความจาเป็ นต้องการจัดจ้างอาจารย์พิ เศษ เพื่ อเสนอคณบดี
อนุมตั ิ
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ มีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษา
3.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 คุณวุฒิปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และควรมีความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตรและการบริ หาร
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.1.2 มี การกาหนดคุ ณสมบัติให้ตรงตามภาระหน้าที่ หรื อตาแหน่ งที่ รับผิดชอบ
เช่น นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญั ชี เป็ นต้น
4.1.3 มีการสอบแข่งขันเพื่อรับเข้าทางานด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งและทัศนคติที่ดีต่องาน
ให้บริ การอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดให้มีการทัศนศึกษาตามความเหมาะสม
4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผน
ประจาปี เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.3 คณ ะมี ห น่ วยวิ จ ั ย สถาบั น และวิ จ ั ย เพื่ อ พั ฒ นา โดยมี ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณประจาปี เช่นเดียวกับหน่วยวิจยั อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
5.1.2 คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ เพื่อให้คาแนะนา
และดูแลนักศึกษาตลอดกระบวนการทาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
5.1.3 อาจารย์ทุกคนจัดทาตารางการทางานแสดงให้นกั ศึกษารับรู้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
วินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 เรื่ องการอุทธรณ์
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ท าการส ารวจภาวะการมี ง านท า
ความต้อ งการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต และมหาบัณ ฑิ ต ทุ ก สิ้ น ปี
การศึกษา ซึ่ งโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้นาข้อมูลเหล่านี้ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสู ตรด้วย
6.2 จัด ให้ มี ก ารส ารวจความต้อ งการของตลาดแรงงาน และความพึ งพอใจของผู้ใ ช้
มหาบัณฑิตทุกๆ 5 ปี ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สาหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตที่ผา่ นมา (ตัวเลขการประกันคุณภาพของคณะฯ
ปี การศึกษา 2555) มีดงั นี้
ก) อัตราการได้งานทา/การศึกษาต่อ ของมหาบัณฑิ ตใน 1 ปี หลังสาเร็ จการศึ กษาเท่ากับ
ร้อยละ 100
ข) ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ตต่ อคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ตในภาพรวมไม่ น้อยกว่า 3.5
จาก 5 โดยมี ค วามพึ ง พอใจในด้า นความสามารถทางวิ ช าการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับไม่นอ้ ยกว่า 4 จาก 5

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
    
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
    
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนแต่     
ละปี การศึกษา
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7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
   
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการ
    
จัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
    
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้รับการพัฒนา
    
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
  
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ย
 
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสานักงาน
    
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
    
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชี้ (ข้ อ) ในแต่ ละปี
11
12
13
14
14
ตัวบ่ งชี้บังคับ (ข้ อที)่
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่ งชี้ต้องผ่านรวม (ข้ อ)

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ ที่ 1-5)
ต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80%
ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของแต่ละรายวิชา
โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับ รายละเอียดหลักสู ตร และรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ผูเ้ รี ยนประเมิ นการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่ อสิ้ นสุ ดรายวิชา และส่ งตรงต่อคณะ
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด ทั้งนี้ แบบประเมินการสอนมีการประเมินอาจารย์ผสู ้ อนใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
ก) การเตรี ยมสอน ได้แก่ การอธิ บายและแจกประมวลการสอนรายวิชาตั้งแต่เริ่ มสอน
การแนะนาเอกสาร หนังสื อ ตาราที่ตอ้ งใช้อ่าน เป็ นต้น
ข) เนื้ อหาการสอน ได้แ ก่ ขอบเขตเนื้ อ หารายวิช า ความมี ส าระเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ น
สาขาวิชา การสอนตามประมวลการสอนรายวิชา เป็ นต้น
ค) ด้านตัวอาจารย์ผูส้ อน ได้แก่ ความสามารถในการถ่ ายทอดเนื้ อหาวิช า การชี้ น า
ความรู ้ การกระตุน้ ให้นักศึกษาคิดด้วยตนเอง การเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มนักศึกษาให้ซักถาม และตั้ง
ประเด็นอภิปรายในชั้นเรี ยน การมอบหมายงานที่ส่งเสริ มการค้นคว้าด้วยตัวนักศึกษาเอง ผูส้ อนมาสอน
ตรงเวลาและมาสม่าเสมอ เป็ นต้น
1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่ งตรงต่ออาจารย์และผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ เพื่อปรับปรุ งต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็ นความต้องการในการปรับปรุ งทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรื อปรับปรุ งกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที่ประกอบด้วยตัวแทนสาขาวิชา ตัวแทน
ผูเ้ รี ยนปัจจุบนั
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
2.1.3 ดาเนิ นการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากผูเ้ รี ยนปั จจุบนั ทุก
ชั้นปี และจากผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นการศึกษาในหลักสู ตร
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวมและใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าเร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืน่ ๆ
ติดตามบัณฑิ ตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับ บัญชา โดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ให้ป ระเมิ นตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
- คณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รของคณะจัด ท ารายงานการประเมิ น ผล และเสนอ
ประเด็นที่จาเป็ นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒิอ่านหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
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