
 

 
 
 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยทางสงัคม 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตร 



 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต   สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

 
หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:       หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 
             ภาษาอังกฤษ:    Bachelor  of  Arts  Program  in  Social  Research 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :                 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)  
             ชื่อย่อ (ไทย) : สม.บ. (การวิจัยทางสังคม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor  of  Arts  (Social  Research)     
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :              B.A.  (Social  Research) 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

             รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

 

 

 



 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   ปรับปรุงจากหลักสูตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัย

ทางสังคม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 
 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี   1   ปีการศึกษา  2556 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 
    เมื่อวันที่  21   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
   ในการประชุมครั้งที่ 1/2556   เมื่อวันที่  25  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 
    เมื่อวันที่  18   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2558 

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
2. นักวิชาการ 
3. ครู / อาจารย์  
4. เปิดบริษัทรับท าวิจัยทางสังคม  
5. นักวิจัย (Researcher) หรือนักวิชาการ (Acadamian) ทางด้านตัวชี้วัดทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  

และวัฒนธรรม, สถาบันศึกษา, ครอบครัว, โพลและสังคม, เมืองและชนบท 
6. นักวิเคราะห์ (Analyst) ทางด้านการบริหารจัดการ, นโยบายและการวางแผนทางสังคม และ      

การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
7. นักพัฒนาชุมชน 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนจะต้อง ปรับตนให้เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน  
ลักษณะนี้ท าให้ประเทศไทย  จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรต่างๆ ของประเทศ ให้มีความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ในกลุ่มสมาคมอาเซียน  
เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ดังนั้น ในหลักสูตรจะมีวิชาต่างๆ หลายวิชา รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ 
เพราะคณะฯ มีความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอนที่เคยศึกษาและท าวิจัยในประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคม
อาเซียนหลายคน   อย่างไรก็ดี  แม้คณะสังคมวิทยาฯ จะมีบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะและความสามารถ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะ  แต่ก็มิได้ปิดกั้นตนเองทั้งผู้ที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาในการจะเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจและการเมือง   คณะฯ จึงได้วางแผนให้นักศึกษาในสาขาวิชา
การวิจัยทางสังคมได้รับความรู้เหล่านี้จากหลักสูตรซึ่งมีวิชาเลือกเสรีที่จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราว
ทางเศรษฐกิจและการเมือง   ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยส่วนตัวและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดย
ส่วนรวม  รวมทั้งสมาคมอาเซียนด้วย 



 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมที่ก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจนับเป็น

ปัจจัยหนุนที่ส าคัญในการเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น ทิศทางของการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมจึงควรมีลักษณะที่สอดคล้อง  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  การวิจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมจึงเป็นงานที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้มีหลักการในการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ที่ควรเป็น  เพ่ือให้เป็นปัจจัยคู่ขนานไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สังคมต่างๆ ในโลกนี้ไม่สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจได้หากประชาชนหรือรัฐไม่มีระเบียบแบบแผน  ที่แน่นอน  ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ  ซึ่งแบบแผนเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรมเป็น
ส าคัญ 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 สนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจอย่างเต็มที่ ซึ่งจะกระท าโดย
วิธีการวิจัยภาคสนามหรือการวิจัยทางเอกสารก็ได้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น  สามารถ
มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์  สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  
สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ท าให้นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 บัณฑิตทางการวิจัยทางสังคมได้รับการคาดหวังให้เป็นก าลังส าคัญในสังคมในการท าหน้าที่ด้านการ
สอน  การวิจัย  การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน  นอกจากจะผลิตทรัพยากรแรงงาน
ให้แก่สังคมแล้ว  หลักสูตรปรารถนาที่จะสร้างสมาชิกสังคมที่สามารถตั้งค าถามที่ท้าทาย  สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวิตอยู่ของผู้คนในสังคมทั้งไทยและประเทศต่างๆ ในโลกได้ 
 

13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

 วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ มธ.100, มธ.110, มธ.120, มธ.130, มธ.151, มธ.152, มธ.153,มธ.154,  
มธ.155, มธ.156, ท.161, สษ.070, สษ.171, สษ.172 และ ท.162 
 วิชาบังคับนอกคณะ ได้แก่   สษ.202 
 ทั้งนี้  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม รายวิชาส่วนใหญ่ใช้
ร่วมกับหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556) ซึ่งก าหนดอักษรย่อและรหัสวิชาเดียวกัน 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี  

13.3 การบริหารจัดการ    
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์

จากคณะ และสถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของสาขาทุกภาคการศึกษา  พร้อมทั้ง  
มีคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
ทางสังคม  ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
รายวิชา 

 
 



 

หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม  ให้มีความรู้ความช านาญใน
การวิจัยทางสังคมอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธี  สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูลภาคสนามได้
ในระดับลึก  และน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสังคมทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งฝึกให้ เป็น 
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมในการรู้จักรักษาความลับอันมิสมควรเปิดเผยที่ได้มาจากการวิจัย 

1.2 ความส าคัญ 
จากการสรุปงานของข้าราชการสายงานต่างๆ พบว่า ผู้มีหน้าที่หลักด้านการวิเคราะห์วิจัย  ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการแรงงาน  นักพัฒนาระบบราชการ  นักวิจัยทางสังคมศาสตร์  
นักสถิติ  เจ้าหน้าที่องค์การระดับท้องถิ่น ฯลฯ  เจ้าหน้าที่เหล่านี้รับผิดชอบงานหลักด้านการปฏิบัติการวิจัย  
กล่าวคือ  ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางด้านแรงงาน  รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ  ทั้งนี้เพ่ือวางกรอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัฒนธรรมของชาติ 

ในภาคเอกชนเป็นที่ทราบกันดีว่า  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ  ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทเจริญเติบโตและยืนหยัดได้อย่างมั่นคง  จึงจ าเป็นที่บริษัทต้องท าวิจัยเกี่ยวกับความ
ต้องการของลูกค้า  รสนิยม  ความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตภัณฑ์และแรงงาน  หรือแม้แต่การวิจัยผู้ให้บริการ
เองซึ่งหมายถึง การศึกษาความพึงพอใจและการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท 

ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  นักวิจัยต้องมีความรู้ทางทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์และ
ระเบียบวิธีวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางสถิติ  ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม  ความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์  เพ่ือสามารถวิเคราะห์วิจัยจนบรรลุแผนยุทธศาสตร์ได้  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งมี
ความพร้อมทางด้านวิชาการดังกล่าวข้างต้น  จึงด าเนินการจัดตั้งโครงการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม  เพ่ือสนับสนุนบุคคลากรทางด้านการวิเคราะห์วิจัยแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในสาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
2) เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศอันเป็นพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้จากสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ในการท างานในหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง           
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 

 



 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นอาจารย์ผู้สอน 

1. 1.  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยและเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่การเรียนการสอน 

2. 2.  ให้นักศึกษาท าวิจัยในวิชาที่สามารถลง 
ภาคสนามได้ตลอดจนการท างานภาคนิพนธ์ 

3. 3.  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การดูงานภาคสนามและการวิจัย  เช่น  การสัมมนา   
การเสวนา ฯลฯ 

1. จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ 
2. เน้นคุณภาพรายงาน
ภาคสนามของนักศึกษา 
3. จ านวนครั้งของการพา
นักศึกษาดูงานและการจัด
สัมมนา 

2. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1.  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริมผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
2.  ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมให้
สะท้อนความเอ้ืออาทรและให้ความส าคัญ 
ต่อผู้เรียน 
3.  พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

1.ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการนักศึกษา 

3. แผนการพัฒนาทักษะ 
การสอน/การประเมินผล
ของอาจารย์ตามแผนการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้นการสอน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้ทักษะทาง
ปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ด้านทักษะการรับผิดชอบ  และด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้าน 

 
 

หมวดที ่3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ                             

1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา 16  สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  
6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในชั้นปีการศึกษาที่ 3  ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  และไม่เป็นภาคการศึกษาบังคับ 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
 
 
 



 

2.    การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

วัน-เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน  -    กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน               เดือนมีนาคม  -  พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา               

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศการรับสมัคร
ในแต่ละปี    

ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาคการศึกษา (GPAX)  ไม่
ต่ ากว่า 2.50 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ใช้วิธีการสอบคัดเลือกแยกต่างหากจากการคัดเลือกทั่วไป  การสมัครสอบและการคัดเลือก 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ยังไม่เข้าใจระบบการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัย  เช่น  ไม่สนใจอ่านระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และไม่เคร่งครัดต่อประกาศของคณะฯ   ไม่คุ้นกับระบบการจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมทั้งการเพ่ิม–ถอน
รายวิชา ทางระบบ Online ของส านักทะเบียนและประมวลผล  และการไม่เข้าฟังการบรรยาย  เป็นต้น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดปฐมนิเทศ  เพ่ือแนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบจดทะเบียนแบบออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การชีวิตในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนแนะน าบุคลากรของคณะฯ สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

2. จัดมัชฌิมนิเทศ เพ่ือแนะแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา สม.417 และวิชา สม.418  เป็นต้น 
3. แบ่งคะแนนส่วนหนึ่งจากคะแนนการสอบไล่เป็นคะแนนการเข้าห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบบรรยายในชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือจากสถาบันภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษา

รายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 



 

  ระยะเวลาศึกษา   เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 
ตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
              3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยศึกษา 
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 

1. วิชาศึกษาท่ัวไป     30      หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะ     87      หน่วยกิต 

 2.1 วิชาบังคับ 42    หน่วยกิต       
 2.2 วิชาบังคับเลือก 21    หน่วยกิต        
 2.3 วิชาบังคับนอกคณะ   3    หน่วยกิต 
 2.4 วิชาเลือกในคณะ 21    หน่วยกิต 

3. วิชาเลือกเสรี 12      หน่วยกิต 
3.1.3. รายวิชาในหลักสูตร 

   3.1.3.1  รหัสวิชา   
การก าหนดเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

ทางสังคม ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวอักษรย่อ 2 ตัว และตัวเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. อักษรย่อน าหน้าตัวเลขในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชา 

การวิจัยทางสังคม  มีความหมาย ดังนี้  
 

  อักษรย่อภาษาไทย ม. หมายถึง  มานุษยวิทยา 
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ AN หมายถึง  Anthropology 
  อักษรย่อภาษาไทย สว. หมายถึง  สังคมวิทยา 
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ SO หมายถึง  Sociology 
  อักษรย่อภาษาไทย สม. หมายถึง  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ SA หมายถึง  Sociology and Anthropology 

  2. ตัวเลข 3 ต าแหน่งในรายวิชาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชา  
การวิจัยทางสังคม  มีความหมาย ดังนี้ 

เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ 
เลขหลักสิบ   หมายถึง กลุ่มวิชา 
 กลุ่มวิชาสังคมวิทยา (รหัส สว.) 
 เลข 0    หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎี 
 เลข 1    หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธี 
 เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม 
 เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชาประชากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 เลข 4    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดระเบียบทางสังคม 
 เลข 5    หมายถึง กลุ่มวิชาความเบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 กลุ่มวิชามานุษยวิทยา (รหัส ม.) 
 เลข 0    หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎี 
 เลข 1     หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธี 
 เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษาและสังคมวิเคราะห์ 



 

 เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิวัฒนธรรม 
 เลข 4    หมายถึง กลุ่มวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 
 เลข 5    หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ 
 เลข 6    หมายถึง กลุ่มวิชาเพศวัฒนธรรม 
 กลุ่มวิชาร่วมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สม.) 
 เลข 1    หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธี 
 เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎี 
 เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 
 เลข 4    หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลขหลักร้อย 

เลข 1    หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
เลข 2    หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
 

3.1.3.2  รายวิชา 
1) วิชาศึกษาทั่วไป         30   หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน  

21  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้      
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดมนุษยศาสตร์   บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์       2 (2 – 0 - 4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3 (3 – 0 - 6) 
TU 100 Civic Education 
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์       2 (2 – 0 - 4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วิทยาศาสตร์     บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2 – 0 - 4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย     3 (3 – 0 - 6) 
TU 151 General College Mathematics 



 

มธ. 152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3 – 0 - 6) 
TU 152 Fundamental Mathematics 
มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      3 (3 – 0 - 6) 
TU 153 General Concept of Computer 
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์       3 (3 – 0 - 6) 
TU 154 Foundation of Mathematics       
มธ. 155 สถิติพ้ืนฐาน         3 (3 – 0 - 6) 
TU 155 Fundamental Statistics 
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    3 (3 – 0 - 6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
 
หมวดภาษา  
 : ภาษาไทย     บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
ท. 161 การใช้ภาษาไทย          3 (3 – 0 - 6) 
TH 161 Thai Usage  
 : ภาษาต่างประเทศ   บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1        0 (3 – 0 - 6) 
(ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนความรู้ไม่ถึง สษ.171) 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        3 (3 – 0 - 6) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3        3 (3 – 0 - 6) 
EL 172 English Course 3 

 ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้ จ านวน 
9 หน่วยกิต ดังนี้  
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ       3 (3 – 0 - 6) 
TH 162 Report  Writing 
สม.240  ครอบครัวสัมพันธ์       3 (3 – 0 – 6) 
SA  240 Familial Relations  
สม.241  เพศสถานะในสังคม         3 (3 – 0 – 6) 
SA 241  Gender in Society  

 

2) วิชาเฉพาะ   87   หน่วยกิต 

   2.1)  วิชาบังคับ    42    หน่วยกิต 
   นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1.  กลุ่มวิชาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 21  หน่วยกิต 
ม. 201  มานุษยวิทยาเบื้องต้น 33 (3 – 0 – 6) 
AN 201  Introduction to Anthropology   
ม. 310  แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา 3 3 (3 – 0 – 6) 
AN 310 Theoretical Approaches and Methodology in Anthropology      



 

ม. 333   วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 3 (3 – 0 –  6) 
AN 333  Cultures and Societies in Southeast Asia  
สว. 201  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
SO 201  Introduction to Sociology  
สว. 350  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  3 (3 – 0 – 6) 
SO  350  Social Change  
สว. 401  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
SO 401  Sociological Theory  
สม. 321  การส ารวจเอกสารภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                 3 (3 – 0 – 6) 
SA 321  The  Survey  of  English  Literatures  in  Sociology  and  Anthropology)                 

  
2.  กลุ่มวิชาระเบียบวิธี                21  หน่วยกิต 

สว. 217  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม           3 (3 – 0 – 6) 
SO 217  Applied  Statistics  for  Social  Research  
สว. 312  หลักการวิจัยเชิงปริมาณ   3 (2 – 2 – 6) 
SO 312   Principle  of  Quantitative  Social  Research  
สว.313  หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 (2 – 2 – 6) 
SO 313  Principle of Qualitative Research  
สม. 211  ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม   3 (3 – 0 – 6) 
SA 211   Philosophy  and Methodology of  Social  Research  
สม. 313  คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SA 313  Computer  Program  for  Social  Research  
สม. 417  การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ        3 (15 – 30 – 6) 
SA 417  Field Study in Foreign Countries  
สม. 418  การวิจัยรายบุคคล              3 (0 – 9 – 40) 
SA 418  Individual research  

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบไล่ในรายวิชา ม.201, สว.201 และ สม.211 ให้ได้ไม่ต่ ากว่า C 
 

   2.2)  วิชาบังคับเลือก    21    หน่วยกิต 
   นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
ม. 311  การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AN 311  Anthropological Research and Ethnography  
ม. 312  การวิจัยเขตวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 
AN 312  Cultural  Area  Research  
ม.418  ชุมชนศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 
AN 418  Community Study  
สว. 314  การวิจัยประเมินผลโครงการ 3 (3 – 0 – 6) 
SO 314  Project Evaluation Research 
 

 



 

สว. 317 สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัยทางสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SO  317  Advanced Statistics for Social Research  
สว. 418  การวิจัยแนวสตรีนิยม 3 (2 – 2 – 6) 
SO 418  Feminist Methods in Social Research  
สว. 419  การวิจัยนโยบายสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SO 419  Social Policy Research  
สว. 422  กระบวนการประชามติ 3 (3 – 0 – 6) 
SO 422  Public Opinion Processes  
สม. 411   การออกแบบและการจัดการโครงการวิจัย 3 (2 – 2 – 6) 
SA 411 The Design  and Management of Research Project  

 
2.3)  วิชาบังคับนอกคณะ   
นักศึกษาจะต้องวิชาบังคับนอกคณะ 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

สษ. 202  ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 (3 – 0 – 6) 
EL 202  English for Work    

2.4)  วิชาเลือกในคณะ   
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เป็นวิชาเลือกในคณะอย่างน้อย  

21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ม.241 โบราณคดีเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
AN 241  Introduction to Archaeology  
ม.323  ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและสังคมเอเชียแปซิฟิค 3 (3 – 0 – 6) 
AN 323  Problem issues on Cultures and Societies in Asia Pacific  
ม.421  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 
AN 421  Culture and Tourism  
ม.443  การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AN 443 Museum Research and Exhibit Design  
สว.240  การจัดระเบียบทางสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SO 240  Social Organization  
สว.321  จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
SO 321  Sociological Social Psychology  
สว.333  สังคมวิทยาเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
SO 333  Urban Sociology  
สว.338  สังคมวิทยาเยาวชน 3 (3 – 0 – 6) 
SO 338  Sociology of Youth  
สว.339  สังคมวิทยาการสาธารณสุข 3 (3 – 0 – 6) 
SO 339   Public Health Sociology  
สว.351  ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SO 351  Deviance and Social Control  
สว.415  การวิจัยทางสังคมวิทยาทัศนา 3 (3 – 0 – 6) 
SO 415  Visual Sociology Research  



 

สว.416  การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3 – 0 – 6) 
SO 416  Consumer Behavior Research  
สว.417  การวิจัยพฤติกรรมกลุ่มและการพัฒนาองค์กร 3 (3 – 0 – 6) 
SO 417  Research in Group Behavior and Organizational Development  
สว. 430  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์และสนามสังคมข้ามพรมแดน       3 (3 – 0 – 6) 
SO 430   International Migration, Globalization and Transnationalism  

สว. 437  สังคมวิทยาการแพทย์ 3 (3 – 0 – 6) 
SO 437  Medical Sociology  
สว.455 การวิเคราะห์ข้อปัญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
SO 455  Sociological Analysis of Social Problems  
สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 (3 – 0 – 6) 
SO 456  Sociology of Development  

สม.314 การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การ 3 (3 – 0 – 6) 
SA 314 Data Management for Organization  

นอกเหนือจากวิชาดังกล่าว  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน
ในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เป็นวิชาเลือกใน
คณะได้ยกเว้น  วิชา สว.216, สว.310, สม.311 และ สม.312  

 
 

3) วิชาเลือกเสรี   12   หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ซึ่งหมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาต่างประเทศ 
ทั้งนี้ นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้ 
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา 
2. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา 
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพ่ือการสื่อสารในองค์กร 

 
3.1.3.3  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการวิจัยทางสังคม ได้หน่วยกิตสะสม 

ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิตตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
1. ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2. ได้ขึน้ทะเบียนนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
3.ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม 30 หน่วยกิต 
4. ได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม  

ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 
5. ต้องสอบผ่านวิชา สว.201, ม.201 และสม.211 โดยได้เกรดไม่ต่ ากว่า C 
6.  ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
 
 



 

3.1.4   แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 

สม.240 ครอบครัวสัมพันธ์      3 

ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกิต 
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ 3 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 3 

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 

มธ.XXX วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 1 หมวดคณิตศาสตร์ 3 

สม.241 เพศสถานะในสังคม 3 

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 
รวม 18 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สว.217 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม 3 

ม.310 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา 3 

สม.211 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 3 

XX XXX วิชาเลือกในคณะ 1 3 

XX XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สว.350 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 

ม.333 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 

สม.313 คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคม 3 

XX XXX วิชาบังคับเลือก 1 3 

XX XXX วิชาเลือกในคณะ 2 3 

รวม 15 

 

 



 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สษ 202   ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3 
สม.321 การส ารวจเอกสารภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 

สว.312 หลักการวิจัยเชิงปริมาณ 3 

XX XXX วิชาบังคับเลือก 2 3 

XX XXX วิชาเลือกเสรี   2 3 

รวม 15 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
สว.401 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 3 
สว.313 หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 

XX XXX วิชาบังคับเลือก 3 3 

XX XXX วิชาเลือกในคณะ 3 3 

XX XXX วิชาเลือกเสรี  3 3 

รวม 15 
 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 
สม.417 การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ 3 

รวม 3 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
สม.418 การวิจัยรายบุคคล 3 
XX XXX วิชาบังคับเลือก 4 3 

XX XXX วิชาบังคับเลือก 5 3 

XX XXX วิชาเลือกในคณะ 4 3 

XX XXX วิชาเลือกเสรี 4 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
XX XXX วิชาบังคับเลือก 6 3 
XX XXX วิชาบังคับเลือก 7 3 
XX XXX วิชาเลือกในคณะ 5 3 
XX XXX วิชาเลือกในคณะ 6 3 
XX XXX วิชาเลือกในคณะ 7 3 

รวม 15 
 
 



 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

1. วิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดมนุษยศาสตร์ 

มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 ( 2 – 0 - 4) 
TU110 Integrated Humanities   
  ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ  ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่ 
อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่างๆ ของโลกเพ่ือที่เรา
จะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ 
 

หมวดสังคมศาสตร์ 

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3 – 0 - 6) 
TU100 Civic Education 
 การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย 
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลง
มือปฏิบัติ (Learning by doing)   
  

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2 – 0 - 4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
  วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์  โดยศึกษา
ก าเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอา
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ 
(Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลักเพ่ือให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาค
ทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก 
 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

: วิทยาศาสตร์ 

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2 – 0 - 4) 
TU130  Integrated Sciences and Technology 
  แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 
 
 

 



 

: คณิตศาสตร์ 
 

มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                               (3 – 0 - 6) 
TU151 General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของก าหนดการเชิงเส้น 

ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

มธ.152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์   (3 – 0 - 6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 (วิชานี้ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 16 หน่วยกิต
หรือเป็นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรียน) 

 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์  การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ 
โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 

มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   (3 – 0 - 6) 
TU153   General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผล
พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ 
 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์   (3 – 0 - 6) 
TU154 Foundation of Mathematics 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การ
เลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยก
เศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 

มธ.155   สถิติพื้นฐาน             (3 – 0 - 6) 
TU155  Elementary Statistics 

ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   (3 – 0 - 6) 
TU156   Introduction to Computers and Programming 
 หลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 
 
 

หมวดภาษา 

: ภาษาไทย 

ท.161  การใช้ภาษาไทย    (3 – 0 - 6) 
TH161  Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความส าคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 

ท.162  การเขียนรายงานวิชาการ   (3 – 0 - 6) 
TH162  Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะ
การเขียนรายงานวิชาการ 
 

: ภาษาอังกฤษ 

สษ.070  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   (3 – 0 - 6) 
EL070  English Course 1 

 วิชาบังคับก่อน  :  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 

  เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต(Non-Credit) เพ่ือช่วยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่
สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพ้ืนฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่
น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด  หรือค านวณค่าระดับเฉลี่ย) 

 หลักสูตรเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน เขียน 
สษ.171  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2   (3 – 0 - 6) 
EL171  English Course 2 

 วิชาบังคับก่อน :  EL 070 หรือ ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  

 หลักสูตรระดับกลางเพ่ือส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
สษ.172  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3   (3 – 0 - 6) 
EL172  English Course 3 

 วิชาบังคับก่อน  : EL 171 หรือ  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   

  หลักสูตรระดับกลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน 
 



 

  2.  วิชาเฉพาะ  

หมวดวิชาสังคมวิทยา 
 

สว.201  สังคมวิทยาเบื้องต้น                           (3 – 0 – 6)  
SO201  Introduction to Sociology 
 พฤติกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม  แนะน าให้รู้จักมโนทัศน์  แนวทฤษฎี และระเบียบ
วิธีวิจัยที่ส าคัญของสังคมวิทยาลักษณะของหน่วยทางสังคมระดับพ้ืนฐาน เช่น ความสัมพันธ์และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยทางสังคมเหล่านี้ มุ่งพัฒนาทัศนคติในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงวิเคราะห์ 
วิจารณ์  
 
สว.202  ปรัชญาทางสังคม                      3 (3 – 0 – 6)  
SO202  Social Philosophy 
 รากฐานของความคิดในทางสังคมศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่นักคิดคลาสสิคของกรีกจนถึงนักคิดสมัย
ศตวรรษที่ 18 การศึกษาจะเน้นถึงตัวบททางความคิดและวิธีการใช้เหตุผลของตัวบทนั้น ๆ  ที่เสริมกันขัดกัน
และต่อเนื่องกันของนักคิดต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ส ารวจวิพากษ์วิจารณ์และใช้การจาระไนเหตุผลแบบ
นามธรรม 
  
สว.217  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคม            3 (3 – 0 – 6) 
SO217  Applied Statistics for Social Research 
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของสถิติศาสตร์กับการประยุกต์ ใช้ส าหรับการวิจัยทางสังคม               
การสุ่มตัวอย่างเน้นการสุ่มตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน  การน าเสนอข้อมูลทั้งชนิดที่เป็นแบบแผน
และไม่เป็นแบบแผน  การหาค่ากลางของข้อมูลและการกระจายของข้อมูล  การประมาณค่าทั้งแบบจุดและ
แบบช่วง  การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม  ทั้งกรณีที่ไม่เป็น
อิสระและเป็นอิสระต่อกัน  ด้วยสถิติทดสอบ Z และ t  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว  การ
เปรียบเทียบเชิงซ้อน  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  กรณีระดับการวัดแบบ
นามบัญญัติ จัดอันดับ และสเกล ด้วยสถิติทดสอบ Chi-square, Z และ t พร้อมใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ที่เหมาะสม โดยเน้นการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นส าคัญ 
 
สว.240    การจัดระเบียบทางสังคม                     3 (3 – 0 – 6)  
SO240  Social Organization     
 ระเบียบของสังคมในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงโครงสร้างการหน้าที่ ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง 
ระบบสังคมและสถาบันทางสังคม โดยศึกษากลุ่มและองค์การทางธุรกิจ การเมือง ระบบราชการ องค์การ
เอกชนแบบสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ในด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ใน  องค์การ วัฒนธรรมองค์การ เป็น
ต้น ศึกษาการจัดล าดับช่วงชั้นและความไม่เสมอภาคทางสังคม 
 
 
 
 
 
 



 

สว.241  ครอบครัว               3 (3 – 0 – 6)  
SO241  The Family 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือ ม. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 โครงสร้างการหน้าที่และกระบวนการทางสังคมของครอบครัวในวัฒนธรรมต่าง ๆ  ความสัมพันธ์กับ
สถาบันสังคมประเภทอ่ืน บทบาทของครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การวิเคราะห์สถานภาพและ
บทบาทของสมาชิกครอบครัว พัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก การขัดกันและการร่วมมือในสัมพันธภาพของ
ครอบครัว 
 

สว.312   หลักการวิจัยเชิงปริมาณ 3 ( 2 – 2 - 6 ) 
SO312   Principle  of  Quantitative  Social  Research 

              วิชาบังคับก่อน:  สม.211 และ สว 217 หรือโดยอนุมัติโดยผู้บรรยาย 

             ศึกษาหลักการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  การสร้างตัวแปรจากทฤษฎี  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   การสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป  การแปลผลและการน าเสนอข้อมูลในการวิจัยเชิง
ปริมาณ   
 

สว.313   หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 (2 -2 – 6 ) 
SO313   Principle of Qualitative Research 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สม.211 

ศึกษาหลักและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมด้วย
กระบวนการต่างๆ  อาทิ   การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม   การสัมภาษณ์เชิงลึก  ฯลฯ  รวมทั้งสามารถตีความ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 
 

สว.314   การวิจัยประเมินผลโครงการ           3 (3 – 0 – 6 ) 
SO314   Project Evaluation  Research 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สม. 211 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

แนวคิดและขั้นตอนการท าวิจัยประเมินผล รูปแบบการวิจัยประเมินผล การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานการวิจัย
ประเมินผล และการประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

สว.317   สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคม   3 (3 – 0 – 6) 
SO317  Advanced Statistics  for Social Research 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สว.217 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ทบทวนสถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยา ทั้งการออกแบบให้ได้มาซึ่งข้อมูล การพรรณนา 
และการอนุมาน สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่ าง ๆ 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยเพ่ือใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมที่นักศึกษาสนใจ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงในการศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรงทั้งอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ  โลจิสติค รวมถึงการวิเคราะห์
เส้นทาง โดยเน้นการน าไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางสังคมวิทยาเป็นส าคัญ 

สว.321  จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา             3 (3 – 0 – 6)  
SO321  Sociological Social Psychology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 กระบวนการทางสังคมที่เป็นพลังส าคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ การปฏิสังสรรค์เชิง
สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมในแง่ที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  การรับรู้ การจูงใจ การคล้อย
ตามและการเบี่ยงเบน พฤติกรรมร่วมแบบต่างๆ ตามแนวทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
  

สว.322   ขบวนการทางสังคม              3 (3 – 0 – 6) 
SO322   Social  Movement 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย  

แนวคิดทางสังคมวิทยา ว่าด้วยขบวนการทางสังคม เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่, ทฤษฎีการระดม
ทรัพยากร, ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ และแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนชาติ โดย
ศึกษาผ่านรูปธรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบัน 
 

สว.323  พลวัตกลุ่ม                       3 (3 – 0 – 6)  
SO323  Group Dynamics 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ทฤษฎี งานวิจัย และการกระท าเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม รวมทั้งปัจจัยต่างๆ การคมนาคม สื่อสาร 
การตัดสินใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม และผลิตผลของกลุ่ม 
 
 

สว.331   ประชากรศาสตร์สังคม 3 (3 – 0 – 6) 
SO331   Social Demography 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ปรากฏการณ์ทางประชากรในเรื่องขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลง และสาเหตุ
และผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร อันประกอบไปด้วย การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น พร้อมทั้ง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสถิติ และมาตรวัดทางประชากร ตลอดจนความเป็นลักษณะพหุสาขาวิชาเพ่ื อ
น ามาใช้อธิบายในฐานะตัวก าหนดและผลที่ตามมาของความเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม 



 

  

สว.332   ปัญหาและนโยบายทางประชากร              3 (3 – 0 – 6) 
SO332   Population Problems and Policies 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ปัญหาทางประชากรที่ ส าคัญของประเทศไทยและโลกตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ที่มา
ความส าคัญและผลที่ตามของปัญหาทางประชากรทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งศึกษานโยบายทางประชากรที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งของประเทศไทยและโลก 
 

สว.333   สังคมวิทยาเมือง                      3 (3 – 0 – 6)  
SO333  Urban Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสังคมเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยา เมืองในยุคสมัยใหม่ภายใต้
อิทธิพลของทุนนิยม ลักษณะการด ารงชีวิตและ ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของคนเมือง ความส าคัญของพ้ืนที่
เมือง บทบาทของรัฐในการจัดการเมือง ลักษณะเฉพาะของเมืองในประเทศด้อยพัฒนา รวมทั้งแนวคิดของนัก
สังคมวิทยาหลายค่าย ที่ให้ความสนใจกับประเด็นของสังคมเมือง 
  

สว.334   สังคมวิทยาชนบท                         3 (3 – 0 – 6)  
SO334  Rural Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือ ม. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 สังคมชนบทของไทยและประเทศอ่ืนๆ โดยใช้หลักการและวิธีการทางสังคมวิทยา เริ่มต้นจากการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดบางประการที่ใช้ศึกษาสังคมชนบท ตลอดจนการวิเคราะห์สถาบันสังคมใน
ชนบท เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และศาสนา ทั้งในด้านการจัดระเบียบสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  
 

สว.336  สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม              3 (3 – 0 – 6)  
SO336   Environmental Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การพ่ึงพาระหว่างกันของประชากร การจัด
ระเบียบสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
 
   

สว.337  สังคมวิทยาแรงงาน              3 (3 – 0 – 6)  
SO337  Sociology of Labor 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ปริมาณและคุณลักษณะของก าลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยของการจัดส่งบุคลากรเข้าสู่
ตลาดแรงงาน วัดอัตราการท างานของประชากรวัยท างานกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะด้านเพศและอายุ ศึกษา
ลักษณะของตลาดแรงงานและแบบแผนการดูดซับบุคคลเข้าสู่ตลาดแรงงานเหล่านั้น  รวมทั้งศึกษาโครงสร้าง
อาชีพของก าลังแรงงานที่สะท้อนถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ 

 
 



 

สว.338  สังคมวิทยาเยาวชน              3 (3 – 0 – 6)  
SO338  Sociology of Youth 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย  

 ลักษณะสถานภาพและบทบาททางสังคมของเยาวชน ตลอดจนความสัมพันธ์และปัญหาที่เกี่ยวกับ
เยาวชนในสังคมต่างๆ ในสังคมชนบทและสังคมเมือง 
 

สว.339   สังคมวิทยาการสาธารณสุข                     3 (3 – 0 – 6)  
SO339   Public Health Sociology 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยากับการสาธารณสุขและการแพทย์  วิเคราะห์ปัจจั ยและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรค หรือการเจ็บป่วยในอัตราที่แตกต่างกัน  ความต้องการทาง
สังคมในด้านสาธารณสุข  ลักษณะการให้บริการสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาในการปรับบริการของ
ประชาชน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุขและการแพทย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  

สว.343   สังคมวิทยาการเมือง                          3 (3 – 0 – 6)  
SO343   Political Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง โดยเน้นถึงทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับอ านาจ ความสัมพันธ์ทาง
อ านาจ การเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม่ สถาบันทางการเมืองและสังคม ประชาสังคม ความเห็นสาธารณะ 
อุดมการณ์ทางการเมือง และแนวคิดเรื่องเสรีภาพและความยุติธรรม 
  

สว.344   สังคมวิทยาว่าด้วยงาน                      3 (3 – 0 – 6)  
SO344   Sociology of Work 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201  หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 งานเกี่ยวกับอัตลักษณ์และสุขภาวะ  หมายถึงการใช้แรงงานทุกชนิดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีหรือไม่มีค่าตอบแทน งานบ้าน และงานอาสาสมัคร ทบทวนเส้นแบ่งและการจัดประเภทเดิม ๆ ที่
แบ่งแยกระหว่างงานกับการพักผ่อนหย่อนใจ “บ้าน”กับ “ที่ท างาน” พ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับพ้ืนที่ท างานในวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ
สถานะมีส่วนสร้างและเป็นผลกระทบจาก “งาน”อย่างไร บทบาททางเพศสภาพในการจัดพ้ืนที่ท างาน การ
แบ่งงานกันท าระหว่างเพศ ตลอดจนงานมีส่วนในการกล่อมเกลา ความเป็นหญิงและความเป็นชายอย่างไร 
  

สว.345  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม                3 (3 – 0 – 6)  
SO345  Industrial Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 โรงงานในฐานะเป็นระบบสังคม สิทธิอ านาจและสายการติดต่ออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
มนุษยสัมพันธ์ในการอุตสาหกรรม อิทธิพลของความเจริญทางอุตสาหกรรมต่อสถาบันอ่ืน ๆ 
 
 
 
  



 

สว.346   สังคมวิทยาวัฒนธรรม                          3 (3 – 0 – 6)  
SO346   Sociology of  Culture 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 วัฒนธรรมในสังคมและยุคสมัยต่าง ๆ โดยอาศัยทฤษฎี ระเบียบวิธีวิเคราะห์ และมุมมองเชิง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจต่อวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นผลผลิตของสังคม อิทธิพลของสภาพ
สังคมต่อวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรมต่อสังคมเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมมวลชน เทคโนโลยีกับการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม และสุนทรียะในชีวิตประจ าวัน  
  

สว.348   สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน                       3 (3 – 0 – 6)  
SO348   Sociology of  Mass Communication 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 การจัดระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ของสื่อสารมวลชนในสังคม เน้นพิเศษในเรื่องผลของ
สื่อสารมวลชนที่มีต่อกลุ่มและสถาบันทางสังคม บทบาทสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมทางสังคมและการ
ควบคุมทางสังคม 
 

สว.349   สังคมวิทยาศาสนา                        3 (3 – 0 – 6)  
SO349   Sociology of Religion 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 มโนทัศน์ ระเบียบวิธีและกลวิธีในการวิเคราะห์ศาสนาเชิงสังคมวิทยา เน้นหนักในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนากับสังคม วัฒนธรรมสมัยใหม่ 
  

สว.350   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                     3 (3 – 0 – 6) 
SO350   Social Change 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201  หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  แบบแผน  สาเหตุ  ผลกระทบ และลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาเป็นสังคมทันสมัย การกลายเป็นเมือง  การพัฒนา
อุตสาหกรรม 
  

สว.351   ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม                  3 (3 – 0 – 6)  
SO351   Deviance and Social Control 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201  หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนในเชิงสังคม ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน  และการ
ควบคุมทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเบี่ยงเบน กระบวนการควบคุมทางสังคมและนโยบายทาง
สังคม การวิเคราะห์เบื้องต้นเรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภท เช่น ความเบี่ยงเบนทางเพศ  การติด
สารเสพติด การป่วยทางจิตและวิถีชีวิตของผู้เบี่ยงเบน 
 
 
 
 
 



 

สว.352    การกระท าผิดของเยาวชน                      3 (3 – 0 – 6)  
SO352   Juvenile Delinquency 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความหมายและขอบเขตของการกระท าผิดของเยาวชน โดยเน้นถึงกระบวนการและปัจจัยทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง การป้องกันแก้ไข และช่วยท าให้คืนสภาพ ตลอดจนวิธีที่ใช้ด าเนินการ 
   

สว.353   อาชญาวิทยา                        3 (3 – 0 – 6)  
SO353   Criminology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 สภาวะและสาเหตุของอาชญากรรม ระเบียบการสอบสวนและวิธีด าเนินงานของศาลต่าง ๆ เน้นถึง
การป้องกัน การแก้ไข ตลอดจนทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 
  

สว.401   ทฤษฎีทางสังคมวิทยา                               3 (3 – 0 – 6)  
SO401   Sociological Theory 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาตั้งแต่ยุคคลาสสิกจนถึงยุคปัจจุบัน ในส่วนของยุคคลาสสิก เน้น
ศึกษาผลงานของ เดอร์ไคฮ์ม มาร์กซ์ เวเบอร์ และซิมเมล ในส่วนของยุคปัจจุบัน เริ่มต้นจาก 4 ค่ายทฤษฎี
หลักคือ ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้งและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ 
และทฤษฎีการแลกเปลี่ยนและทฤษฎีการเลือกด้วยเหตุผล ตามด้วยทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลังซึ่งได้แก่ 
ทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างระดับจุลภาคและมหภาค และการเชื่อมโยงระหว่างตัวการและโครงสร้าง รวมทั้ง
ทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ โดยเน้นให้เห็นว่าแต่ละทฤษฎีน าเสนอการศึกษาสังคมในมิติใดบ้าง จุดเด่นของแต่ละ
ทฤษฎีและค าวิจารณ์ท่ีมีต่อทฤษฎีเหล่านี้ 
  

สว.402   สังคมวิทยาความเป็นสมัยใหม่             3 (3 – 0 – 6) 
SO402   Sociology of Modernity 

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ปรากฏการณ์ความเป็นสมัยใหม่ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่ส าคัญ จากมุมมองสังคมวิทยา 
รวมไปถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นสมัยใหม่กับการพัฒนาของทฤษฎีทางสังคมวิทยา  
  

สว.409   สัมมนาทางสังคมวิทยา                          3 (3 – 0 – 6)  
SO409   Seminar in  Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการของทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยาในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาสังคมวิทยาในฐานะ
เป็นวิชาการเฉพาะ การอภิปรายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสังคมวิทยาร่วมสมัยในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
 
 
 
 
 
  



 

สว.413   การวิจัยเชิงส ารวจ              3 (3 – 0 – 6) 
SO413   Survey Research 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สม.211 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 แนวคิด รูปแบบ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นและให้
ความส าคญัเรื่องโครงสร้างแบบสอบถาม มาตรวัด แบบสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติการวิจัยจริงต่อประเด็นทางสังคมที่นักศึกษาสนใจ 
  

สว.415   การวิจัยทางสังคมวิทยาทัศนา              3 (3 – 0 – 6)   
SO415   Visual Sociology Research 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความหลากหลายทางระเบียบวิธีวิจัยในการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย
และสารคดี  สนใจประเด็นการถ่ายทอดสัญญะต่าง ๆ ผ่านสื่อที่หลากหลาย  พรรณา และตีความหลักฐานที่
ปรากฏผ่านวัตถุ   รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึก ท างานวิจัยโดยใช้เทคนิคภาพถ่าย   การจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายต่าง ๆ ที่สะท้อนมิติทางสังคมวิทยาที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีวิทยาเชิงปริมาณ
และคุณภาพต่อไป 

 

สว.416   การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค             3 (3 – 0 – 6) 
SO416   Consumer Behavior Research 

วิชาบังคับก่อน: สม. 211 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค บทบาทของการวิจัยต่อการวางแผนและการ
ตัดสินใจทางการตลาด การประยุกต์องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยามาในการศึกษาวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 

สว.417  การวิจัยพฤติกรรมกลุ่มและการพัฒนาองค์กร 3 ( 2– 2 – 6 ) 
SO417  Research in Group Behavior and Organizational Development 

วิชาบังคับก่อน :  สม.211 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ศึกษาแนวคิด ขั้นตอนและวิธีวิจัยเพ่ือเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  พฤติกรรมกลุ่มและขบวนการภายใน
องค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กร เพ่ือให้สามารถวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

สว.418   การวิจัยแนวสตรีนิยม 3 ( 2– 2 – 6 ) 
SO418   Feminist Methods in Social Research 

วิชาบังคับก่อน  :  สม. 211  หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ศึกษาข้อวิพากษ์ต่างๆ ของแนวสตรีนิยมที่มีต่อการวิจัยและองค์ความรู้กระแสหลัก  เน้นวิธีวิทยาแนว
สตรีนิยม ซึ่งมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง เช่น  ศึกษาประสบการณ์  ความรู้  ความหมายเชิงอัตวิสัยของผู้หญิง  
ความสัมพันธ์ของชนชั้น  เชื้อชาติ  กับความสัมพันธ์หญิงชาย  โดยใช้วิธีวิจัยที่หลากหลาย เช่นการสัมภาษณ์
เชิงลึก  การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนา  การศึกษาด้วยการใช้ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า  การวิเคราะห์
เนื้อหา  รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 



 

สว.419   การวิจัยนโยบายสังคม 3 (3 – 0 – 6 ) 
SO419   Social Policy Research 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สม 211  

แนวคิดนโยบายทางสังคมและ บทบาทของนักสังคมวิทยาในการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายทางสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ทางด้านนโยบายรวมถึงผลกระทบของนโยบายต่อสังคม  
  

สว.421   ความเป็นผู้น าและการกระท าของกลุ่ม                     3 (3 – 0 – 6)  
SO421   Leadership and Group Action 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ธรรมชาติ การหน้าที่ และที่มาของความเป็นผู้น า บทบาทของผู้น า ในการกระท าของกลุ่ม รวมทั้งการ
ใช้เครื่องมือส าหรับประเมินความเป็นผู้น า และการมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในกลุ่มและองค์การในสังคมไทย 
  

สว.422   กระบวนการประชามติ                      3 (3 – 0 – 6)  
SO422   Public Opinion Processes 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สม.211 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ทัศนคติและมติต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประชามติ บทบาทของประชามติในการก าหนดนโยบายของรัฐ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและมติทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง แนวคิดในการออกเสียงประชามติ
และการหยั่งเสียงประชามติ ระเบียบวิธีและข้ันตอนในการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชามติ 
 

สว.430   การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โลกาภิวัฒน์และสนามสังคมข้ามพรมแดน         3 (3 – 0 – 6) 
SO430   International Migration, Globalization and Transnationalism 

การย้ายถิ่นเป็นทั้งผลและเหตุของโลกาภิวัตน์ การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ย้ายถิ่นแรงงาน การย้ายถิ่นและแต่งงานข้ามวัฒนธรรม การลี้ภัย การย้ายถิ่นสัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมืองสังคมและวัฒนธรรมทั้งในสังคมต้นทางและปลายทาง มีผลต่อการก่อเกิดและธ ารงค์การย้ายถิ่นใน
รูปแบบต่าง ๆ แบบแผนการปรับตัว ถูกกีดกัน กลืนกลาย หรือด ารงค์ความสัมพันธ์ข้ามสนามพรมแดน จะ
วิเคราะห์การย้ายถิ่นโดยอิงกับแนวคิดหลัก ๆ เช่น ส านักยุคหลังอาณานิคม  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-ชาติกับผู้
ย้ายถิ่น ความเป็นพลเมือง ชีวิตประจ าวันและประสบการณ์ชีวิตของผู้ย้ายถิ่นที่เชื่อมโยงกับเชื้อชาติ ชนชั้น 
ชาติพันธุ์และเพศภาวะ 

 
  

สว.431   สัมมนา อัตลักษณ์ในโลกร่วมสมัย            3 (3 – 0 – 6) 
SO431  Seminar on Identities in Contemporary World 
 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ ในโลกร่วมสมัย  แนวคิด และวิวาทะที่ส าคัญต่อประเด็นเรื่อง                  
“อัตลักษณ์” ในโลกยุคหลังอาณานิคม เช่น แนวคิดจากส านักซ้ายใหม่ ส านักหลังมาร์กซิสต์ ส านักหลัง
โครงสร้างนิยม และส านักหลังอาณานิคม  
  
 
 
 
 
 



 

สว.435   สังคมวิทยาสตรี                           3 (3 – 0 – 6)  
SO435   Sociology of Women 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 สถานภาพและบทบาทสตรีในสังคมแบบต่าง ๆ พิจารณาถึงปัจจัยทางชีววิทยา สังคมวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนในการก าหนดสถานภาพและบทบาทสตรี ตลอดจนอภิปรายถึงสถานภาพและบทบาท
ของสตรีไทยในแง่การสืบต่อเนื่องทางประเพณีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

สว.436   สังคมวิทยาความสูงวัย                          3 (3 – 0 – 6)  
SO436   Sociology of Aging 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 กระบวนการเข้าสู่ความสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ บทบาท การปรับตัวของบุคคลที่
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสูงวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุ นโยบายทางสังคมเกี่ยวกับความสูงวัยและผู้   สูง
วัยในสังคม  
  

สว.437   สังคมวิทยาการแพทย์                         3 (3 – 0 – 6)  
SO437   Medical Sociology 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยาผ่านแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ มิติทางสุขภาพ 
ความเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ ประสบการณ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วย กระบวนการรับมือกับความเจ็บป่วย 
และการแสวงหาการเยียวยารักษาของคนไข้ ผลกระทบของปัจจัยทางสังคมในบริบทความไม่เท่าเทียมกันทาง
สุขภาพ อ านาจของแพทย์ กระบวนการท าให้เป็นแพทย์ การควบคุมทางสังคม รวมถึงความผิดพลาดทาง
การแพทย์และจรรยาบรรณทางการแพทย์ 
  

สว.438   สังคมวิทยาร่างกาย               3 (3 – 0 – 6) 
SO438   Sociology of Body 

มิติทางร่างกายของมนุษย์ มุ่งเน้นการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความเรือนกาย เช่น ประเด็นทางเพศ
สภาพต่างๆ ในสังคม วัฒนธรรมร่วมสมัย โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางสังคมวิทยา รวมถึงจิตวิทย า
สังคมเก่ียวกับร่างกายในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึนในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
 

สว.441   สังคมวิทยาองค์การ                      3 (3 – 0 – 6)  
SO441   Sociology of Organization 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในองค์การในแง่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทฤษฎีองค์การและการปฏิบัติการ
จัดการ การใช้ประโยชน์จากสังคมวิทยาองค์การ โดยเฉพาะทฤษฎีและระเบียบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางไปสู่
ความเข้าใจและการวิเคราะห์องค์การ  
 
 
 
 
  



 

สว.444  สังคมวิทยาเศรษฐกิจ              3 (3 – 0 – 6)  
SO444   Economic  Sociology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 มุมมองเชิงสังคมวิทยาที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ  นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างมิติทาง
สังคมกับมิติทางเศรษฐกิจ ในกิจกรรมการผลิต การแจกจ่าย การแลกเปลี่ยน และการบริโภคสินค้ าและการ
บริการต่าง ๆ ศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นต้น ลักษณะเด่นของระบบทุน
นิยมในสมัยปัจจุบัน เช่น กระบวนการโลกาภิวัตน์ แนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ เป็นต้น รวมถึงอิทธิพลของ
ลักษณะเหล่านี้ที่ส่งผลต่อระบบคิด ลักษณะความสัมพันธ์ และวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และ
ศึกษาแนวคิดของนักคิดคนส าคัญ ๆ เช่น Karl  Polanyi, Joseph  Schumpeter, Pierre  Bourdieu  และ           
คนอ่ืน ๆ 
 

สว.445   สังคมวิทยาพิพิธภัณฑ ์              3 (3 – 0 – 6) 
SO445   Sociology of Museum 

ความเข้าใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมวิทยา 
เช่น สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ความขัดแย้ง อคติและความ
เดียดฉันท์ทางวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ต่อสังคม ความเป็นผู้กระท าการทางสังคมของ
พิพิธภัณฑ์  
 

สว.446    สังคมวิทยาและแนวคิดหลังอาณานิคม                     3 (3 – 0 – 6) 
SO446   Sociology and Postcolonialism 

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สว. 201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการและอิทธิพลของแนวคิดหลังอาณานิคมต่อองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาอิทธิพลของลัทธิ  
อาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมต่อปรากฎการณ์ความเป็นสมัยใหม่ โดยโยงกับแนวคิดความเป็นตะวันออก
นิยม แนวคิดสตรีนิยม การศึกษากลุ่มคนที่ถูกกดทับ แนวคิดสากลนิยม  และข้อวิพากษ์จากส านักหลังอาณา
นิคม 
 

สว.454   สังคมวิทยากฎหมาย                         3 (3 – 0 – 6)  
SO454   Sociology of Law 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับการเกิดของกฎหมาย การรักษากฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และความต้องการของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสถาบันอื่น ๆ ของสังคม 
  

สว.455   การวิเคราะห์ข้อปัญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา                       3 (3 – 0 – 6)  
SO455   Sociological Analysis of Social Problems 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 หลักการและระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อปัญหาสังคม สาเหตุความสัมพันธ์และ
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม โดยเน้นการศึกษาตัวอย่างข้อปัญหาในสังคมไทย  
 
  



 

สว.456   สังคมวิทยาการพัฒนา                          3 (3 – 0 – 6)  
SO456   Sociology of Development 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 อุดมการณ์การพัฒนา แนวคิดพ้ืนฐานด้านการพัฒนาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงประเด็น
โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา ปฏิบัติการของแนวคิดที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนา การวิพากษ์อันน าสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทางเลือก รวมถึงอิทธิพลของแนวคิดหลังโครงสร้าง
นิยมและมิติวัฒนธรรมในการพัฒนา ตลอดทั้งขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมในภูมิภาคต่างๆ โดย
วิเคราะห์ผ่านมุมมองทางสังคมวิทยา  

 

สว.459   นโยบายทางสังคม                                      3 (3 – 0 – 6)  
SO459   Social Policy 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 นโยบายทางสังคม บทบาทของนักสังคมวิทยาในการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายทางสังคม การวิจัยทาง
สังคมวิทยา เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ทางด้านนโยบาย ตัวอย่างของการวิจัยในด้านนโยบายเฉพาะ
ด้าน  
 
หมวดวิชามานุษยวิทยา 
  

ม.201     มานุษยวิทยาเบื้องต้น                       3 (3 – 0 – 6)  
AN201  Introduction to Anthropology  
 ส ารวจเนื้อหาและมโนทัศน์พ้ืนฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขาย่อยต่าง ๆ คือ มานุษยวิทยา
ชีวภาพ มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม  
 
  

ม.221   มานุษยวิทยาภาษา                         3 (3 – 0 – 6)  
AN221  Linguistic Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดและการเขียนภาษาในฐานะที่เป็น
สัญลักษณ์และระบบการเรียนรู้ภาษา การเปลี่ยนแปลงในทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  

ม.225     ศาสนาและวัฒนธรรม                       3 (3 – 0 – 6)  
AN225  Religion and Culture 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ระบบศาสนา ความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตร์ของสังคมแบบดั้งเดิม ศึกษาการ
หน้าที่ของไสยศาสตร์และคติชาวบ้านของสังคมปัจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของศาสนากับสถาบัน             
อ่ืน ๆ ในวัฒนธรรม 
 
 
  



 

ม.226      ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยวัตถุวัฒนธรรมและวัฒนธรรมทัศนา       3 (3 – 0 – 6)    
AN226   Introduction to Material and Visual Culture 

วัฒนธรรมผ่านมิติที่หลากหลายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับวัตถุทางวัฒนธรรมและสิ่งที่รับรู้ด้วย
สายตา โดยอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดทางมานุษยวิทยาว่าด้วยวัตถุวัฒนธรรมและวัฒนธรรมทัศนา ส ารวจประเด็น
อภิปรายว่าด้วย ร่างกาย ศิลปะ สินค้าและการบริโภค สื่อและเทคโนโลยีใหม่ วัตถุสะสมและการจัดแสดงทาง
พิพิธภัณฑ์ ภูมิทัศน์และมรดกวัฒนธรรม 
 

ม. 241    โบราณคดีเบื้องต้น                       3 (3 – 0 – 6)  
AN241  Introduction to Archaeology 
 ระเบียบวิธีทางโบราณคดี ได้แก่ กระบวนการและเทคนิคการหาข้อมูลการตีความ  และการวิเคราะห์
ศึกษาประเด็นถกเถียงในปัจจุบันและพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างโบราณคดีกับการศึกษาวัฒนธรรม 

ม.242    ประวัติศาสตร์และทฤษฎีว่าด้วยพิพิธภัณฑ์           3 (3 – 0 – 6) 
AN242  History and Theory of Museum 

ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ทั้งในสังคมตะวันตก และของไทย ศึกษา
บทบาท หน้าที่ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อดีต (คลังสะสมวัตถุสิ่งของ) ปัจจุบัน (น าเสนอความเป็นชุมชนและ
ชาติ ) และอนาคต (สถาบันการเรียนรู้) 
 

ม.243    มรดกวัฒนธรรมศึกษา               3 (3 – 0 – 6) 
AN243  Introduction to Cultural Heritage Studies 

พัฒนาการของแนวความคิด กรอบทฤษฎี และนัยยะต่างๆ ของความหมาย “มรดกวัฒนธรรม” 
(cultural heritage) ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ จินตนาการของโลกตะวันตกเกี่ยวกับความเป็น 
“มรดก” พิจารณาการครอบครอง การตีความ และการใช้ “มรดกวัฒนธรรม” ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
วัฒนธรรมร่วมสมัย 
  

ม.244     ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยวัตถุวัฒนธรรมศึกษา           3 (3 – 0 – 6) 
AN244   Introduction to Material Culture Studies 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับวัตถุทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของการท าความเข้าใจ 
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม โดยเน้นมิติความเป็นผู้กระท าของวัตถุ และความสัมพันธ์เชิงวิภากษร์ะหว่าง
คนกับวัตถุ ส ารวจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับวัตถุวัฒนธรรมศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

ม.251    มานุษยวิทยากายภาพเบื้องต้น                               3 (3 – 0 – 6)  
AN251  Introduction to Physical Anthropology 
 ขอบเขตความสนใจและวิธีวิทยาแบบต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับศึกษาความเป็นมาทาง
วิวัฒนาการของมนุษย์  ปริทรรศน์หลักฐาน ข้อค้นพบ รวมถึงข้อถกเถียงภายใต้ทฤษฎีต่างกระแส เพ่ืออธิบาย
ความเป็นมา ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและการอพยพแพร่กระจายของมนุษย์โบราณรุ่นต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
เมื่อประมาณห้าล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 

ม.310      แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา                  3 (3 – 0 – 6) 
AN310   Theoretical Approaches and Methodology in Anthropology 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาร่วมสมัยที่นักมานุษยวิทยาใช้ศึกษาวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรม (เช่น 
Functional, Structuralist, Marxist, Interpretive, Psychological และ Ecological) โดยเน้นการพินิจ
พิจารณาตัวอย่างการวิเคราะห์ในแต่ละแนว 

ม.311     การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์          3 (3 – 0 – 6)  
AN311  Anthropological Research and Ethnography 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ก าเนิดและพัฒนาการของวิธีวิทยาต่าง ๆ ที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตีความ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการส าคัญ ๆ ของการวิจัยทางมานุษยวิทยา เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
วัฒนธรรมสัมพัทธ์ การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม การวิพากษ์ภาพแทนความจริงในงานชาติพันธุ์
นิพนธ์ การวิจัยเอกสาร รวมทั้งแนวโน้มใหม่ ๆ ของวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา และการเขียนงานชาติพันธุ์
นิพนญธ์ยุคใหม ่ การศึกษางานชาติพันธุ์นิพนธ์ การท างานภาคสนาม และการเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ 
 

ม.312    การวิจัยเขตวัฒนธรรม              3 (3 – 0 – 6) 
AN312  Cultural Area Research 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ม.201 หรือ โดยการอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 กระบวนการวิจัยทางมานุษยวิทยา เน้นการท างานวิจัยเปรียบเทียบข้ามเขตวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจกับการท างานภาคสนาม และเทคนิคต่าง ๆ ที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์สังคมต่างเขตวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมร่วมสมัย 

 

ม.320     มานุษยวิทยาความตาย             3 (3 – 0 – 6)  
AN320  Anthropology of Death 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย มลพิษของภูตผีอันเนื่องมาจากความตาย การจัดการและควบคุม
มลพิษนั้น ๆ การจัดระบบความสัมพันธ์ใหม่กับผู้ตายในฐานะวิญญาณบรรพบุรุษ ตลอดไปจนถึงพิธีกรรมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์การวิเคราะห์แบบแผนทางวัฒนธรรมของ
พิธีกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลในงานวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา 
 

ม.321     การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม                    3 (3 – 0 – 6)  
AN321  Cultural  Resource Management 
 ประวัติและแนวคิดด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยทั่วไป และเน้น
กรณีศึกษาในประเทศ บทบาทของรัฐ และกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม ผลกระทบจากการพัฒนา 
ปัญหาการลักลอบขุดแหล่งโบราณคดีและการค้าโบราณศิลปวัตถุ จริยธรรม โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบทบาทของสาธารณชนต่อการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 
 
  



 

ม.323     ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและสังคมเอเชียแปซิฟิค          3 (3 – 0 – 6) 
AN323  Problem issues on Cultures and Societies in Asia Pacific 
 ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งในบริเวณ
ภาคพ้ืนทวีปเอเชีย และกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น หมู่เกาะมาเลย์ นิวกินี  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ตลอดจนถึงฮาวาย โดยเน้นพัฒนาการ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค และเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจสังคมไทย และเปรียบเทียบ
กับสังคมอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
 

ม.324    มานุษยวิทยาการเมือง                        3 (3 – 0 – 6)  
AN324  Political Anthropology  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 มโนทัศน์พ้ืนฐานทางมานุษยวิทยาการเมือง เช่น รัฐ อ านาจ การรวมกลุ่มการเมือง, กระบวนการทาง
การเมือง, เวทีการเมือง, และความขัดแย้ง เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์รูปแบบของระบบการเมือง จาก
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก 
  

ม.325  มานุษยวิทยาจิตวิทยา                      3 (3 – 0 – 6)  
AN325  Psychological  Anthropology  

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางบุคลิกภาพกับวัฒนธรรม เช่น ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และการ
ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นกรอบทฤษฎีวิเคราะห์ 
  

ม.326  คติชนวิทยาร่วมสมัย                                        3 (3 – 0 – 6)  
AN326  Contemporary Approaches to Folklore 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 รูปแบบต่าง ๆ ของคติชาวบ้าน ตลอดจนหน้าที่ และการแปลความหมายของคติชาวบ้านในสังคมเคร่ง
ประเพณี เน้นการศึกษาคติชาวบ้านในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรม โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูล
ทางชาติพันธุ์วรรณนาที่ส าคัญทางมานุษยวิทยา 
  

ม.327   อาหารและวัฒนธรรม                      3 (3 – 0 – 6) 
AN327 Food and Culture 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม. 310 หรือ ม. 401 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

มุมมองทางทฤษฎีและวิธีวิทยาที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการเข้าใจบทบาทและความส าคัญของอาหาร  
และการกินอาหารร่วมกัน (commensality)ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในสังคมบุพกาลและ
สังคมสมัยใหม่  รวมทั้งศึกษาอาหารในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ผ่านการอ่านงานชาติพันธุ์วรรณนา
และการน าเสนอในสื่อประเภทอ่ืน เช่น ภาพยนตร์  คู่มือหรือต าราการท าอาหาร เป็นต้น 

 

 

 
  



 

ม.328  มานุษยวิทยานิเวศ                       3 (3 – 0 – 6)  
AN328  Ecological Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในสังคมต่างๆ  โดยให้ความส าคัญ
กับ 4 แนวทางหลักตามพัฒนาการของวิชาตั้งแต่ทศวรรษ  1950 เป็นต้นมา ได้แก่  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
(cultural ecology) นิ เวศวิทยาประวัติศาสตร์  (historical ecology) นิ เวศวิทยาการเมือง (political 
ecology) และนิเวศวิทยาจิตวิญญาณ(spiritual ecology)  และเสริมด้วยแนวทางรอง ได้แก่ ชาติพันธุ์นิเวศ 
(ethnoecology) นิเวศวิทยาพฤติกรรม (behavioral ecology) และนิเวศวิทยาหลังสมัยใหม่ (postmodern 
ecology) รวมทั้งการปรับใช้ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมานุษยวิทยา
ป ระยุ ก ต์  (applied anthropology) กั บ ม านุ ษ ย วิ ท ย านิ เว ศ  (ecological anthropology) ใน น าม
มานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม(environmental anthropology) 
 

ม.329   มานุษยวิทยาการสาธารณสุข                      3 (3 – 0 – 6)  
AN329  Public Health Anthropology 
 อิทธิพลของวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลในสังคม ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจ ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุ
ของการเกิดโรคหรือลักษณะบางประการที่ก่อให้เกิดโรคและการเจ็บป่วย การวินิจฉัยความต้องการและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้มารับบริการและให้บริการทางสาธารณสุข 
  

ม.331  วัฒนธรรมและสังคมไทย                                  3 (3 – 0 – 6)  
AN331  Thai Society and Culture 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 สังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา จากตัวอย่างงานวิจัยของ
นักมานุษยวิทยาไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาอย่างวิพากษ์วิจารณ์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์และ
ข้อจ ากัดในแนวทางมานุษยวิทยา และส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย 
 

ม.333   วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3 (3 – 0 – 6)  
AN333  Cultures and Societies in Southeast Asia 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งประเทศบนผืน
แผ่นดินใหญ่และประเทศบนเกาะ จากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา 
โดยเน้นถึงการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา 
และสถาบันอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  และเป็นพ้ืนฐานในการท าความ
เข้าใจสังคมไทยและเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนอย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 

 



 

ม.334   วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออก            3 (3 – 0 – 6)  
AN334  Cultures and Societies of  East  Asia 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก อันได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี จากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา โดยเน้นถึงการจัดระเบียบ
และการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และสถาบัน อ่ืน ๆ  เพ่ือ
สร้างความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  และเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจสังคมไทยและ
เปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
 

ม.335  วัฒนธรรมและสังคมจีน              3 (3 – 0 – 6)  
AN335  Chinese Culture and Society 

วัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมจีน จากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทาง
มานุษยวิทยา โดยเน้นการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ศาสนาและสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงรูปแบบและเนื้อหาของสังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศจีน 
  

ม.336  วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น          3 (3 – 0 – 6)  
AN336  Japanese Culture and Society 
 โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น จากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสาร
ทางมานุษยวิทยา โดยเน้นถึงการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ศาสนาและสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงรูปแบบและเนื้อหาของสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น 
 

ม.338  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุคหลังสมัยใหม่    3 (3 – 0 – 6)  
AN338   Post-Modern Japanese Society 
 วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นยุคหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชนชั้นกลางหลังยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ 
 

ม.339  วัฒนธรรมและสังคมมลายู   3 (3 – 0 – 6) 
AN339  Malay Society and Culture 

วิถีชีวิต  พิธีกรรม  ความเชื่อ และการปรับตัวเองของชาวมลายูในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และระบบนิเวศ 
  

ม.341  โบราณคดีในประเทศไทย                      3 (3 – 0 – 6)  
AN341  Archaeology of Thailand 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.241 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
อาศัยจากหลักฐานทางโบราณคดี 
 
 
 
 
 



 

ม.342  พิพิธภัณฑสถานวิทยา                      3 (3 – 0 – 6)  
AN342  Museology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.241 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการของการพิพิธภัณฑ์ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ชนิดและประเภทของพิพิธภัณฑ์ 
รวมทั้งหอศิลปและศูนย์วัฒนธรรม การจัดองค์กร การจัดการ และการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนเทคนิค
การจัดแสดง การรักษาความปลอดภัย การเผยแพร่ หน้าที่และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านบริการชุมชนและ
การศึกษา 
  

ม.343  เทคโนโลยีดั้งเดิมและวัฒนธรรม                     3 (3 – 0 – 6)  
AN343  Primitive Technology and Culture 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.241 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 เทคโนโลยีโบราณ ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ประกอบกับการศึกษา
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีพ้ืนบ้านรวมสมัย ตลอดจนผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อวัฒนธรรม 
  

ม. 345 มานุษยวิทยาการเดินทาง             3 (3 – 0 – 6) 
AN345 Anthropology of Travel 

ความหมาย ความส าคัญของการเดินทางและความปรารถนาใน“ที่อ่ืน”ของมนุษย์ โดยเฉพาะลักษณะ
และความส าคัญของการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ ผลในทางวัฒนธรรม อันเนื่องจาการเดินทางรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทาง งานเขียน งานชาติพันธุ์วรรณา และมานุษยวิทยา 
 

ม. 346    แนวคิดเพศสถานะในการจัดการมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา           3 (3 – 0 – 6) 
AN346  Gender in Cultural Heritage Management and Museum Studies 

แนวคิดเพศสถานะและวิวาทะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาด้วย 
“มุมมองกระแสหลัก” รวมไปถึงการน าแนวคิดเพศสถานะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา อาทิ ปฏิบัติการของการเก็บรวบรวม การคัดเลือก และการจัดแสดงเอกสาร 
จดหมายเหตุ และวัตถุทางวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะห์การจัดการมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา รวมทั้ง
แนวคิดในการเปิดพ้ืนที่ให้กับประวัติชีวิต วิถีชีวิต และประสบการณ์ท่ีถูกมองข้าม  
  

ม. 347   โบราณคดีความตาย            3 (3 – 0 – 6) 
AN347  Archaeology of Death 

หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความตาย ความเชื่อ ความคิดและความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่มีต่อความตายและร่างกายที่ไร้วิญญาณ ที่แสดงออกผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ เช่น การจัดการกับศพ 
การสร้างความทรงจ า การอุทิศ การไว้อาลัย ตลอดจนการลืมโดยอาศัยตัวอย่างจากบริบททางโบราณคดีใน
ภูมิภาคต่างๆ      
   

ม. 348   พิพิธภัณฑ์ชุมชน            3 (3 – 0 – 6) 
AN348  Community-based Museum 

ปรากฏการณ์ “พิพิธภัณฑ์ชุมชน” ในประเทศไทยและต่างประเทศ พัฒนาการของแนวคิด และ
มุมมองในการศึกษาพิพิธภัณฑ์ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชน ความหมายและบทบาทหน้าที่
ของพิพิธภัณฑ์ต่อชุมชน กระบวนการก่อเกิดพิพิธภัณฑ์ในบริบทชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 



 

 

ม.351   มานุษยวิทยาพันธุศาสตร์                      3 (3 – 0 – 6)  
AN351  Anthropological Genetics 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.251 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 หลักการและวิธีการด้านพันธุศาสตร์ ตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการ
ของมนุษย์ ทบทวนและวิพากษ์องค์ความรู้เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย และเส้นทางการอพยพ
เคลื่อนย้ายของผู้คน ที่อนุมานได้โดยใช้หลักฐานทางพันธุศาสตร์ เป็นต้นว่า classic markers ดีเอ็นเอไมโท
คอนเดรีย และ วาย-โครโมโซม 

ม.361 แนวทางการศึกษามานุษยวิทยาว่าด้วยเพศสถานะและเพศวิถี           3 (3 – 0 – 6) 
AN361 Anthropological Approaches to Gender and Sexuality 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การนิยามอัตลักษณ์และบทบาท ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เกย์ เลสเบี้ยน และเพศอ่ืน ๆ   โดย
การอ่านงานเขียนชาติพันธุ์วรรณา และงานเขียนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเพศสถานะ และเพศวิถี  อย่าง
วิพากษ์วิจารณ์  เพ่ือท าความเข้าใจปัจจัยทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา และประวัติศาสตร์ ที่ส่งผล
ต่อการประกอบสร้างเพศสถานะในสังคม  รวมทั้งส ารวจประเด็น และ แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการท าความเข้าใจเพศสถานะและเพศวิถีจากมุมมองมานุษยวิทยา 

 
 

ม.362 มานุษยวิทยาสตรีนิยม          3 (3 – 0 – 6)  
AN362 Feminist Anthropology 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.310 และ ม.311 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

มานุษยวิทยาสตรีนิยม เป็นหนึ่งในมโนทัศน์ในการศึกษาวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1970 ซึ่งมี
อิทธิพลมาจากการวิพากษ์สังคมศาสตร์จากความคิดสตรีนิยม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการวิพากษ์ต่อ 
แนวคิดที่เน้นการศึกษา “ผู้ชายเป็นศูนย์กลาง” (Androcentrism) ที่แฝงอยู่ในการศึกษามานุษยวิทยา วิชานี้
จึงเป็นการส ารวจมโนทัศน์ ทฤษฎี วิธีวิทยา และประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม จากมุมมอง “มานุษยวิทยาสตรีนิยม” รวมทั้ง ส ารวจแนวคิดของนักมานุษยวิทยาที่
ศึกษาเรื่องสตรี อาทิ Cora Du Bois, Michelle Rosaldo, Sherry Ortner และ Marilyn Stranthern เป็น
ต้น 
 

ม.364 มานุษยวิทยาว่าด้วยกลุ่มรักเพศเดียวกัน            3 (3 – 0 – 6)  
AN364 Anthropology of Homosexuality 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

นิยาม ความเป็นมา และการวิพากษ์ จากการส ารวจมุมมองมานุษยวิทยา และงานเขียนชาติพันธุ์
วรรณนา (ethnography) ที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในวัฒนธรรมต่างๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจและข้อ
ถกเถียงต่อประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี (Gender & Sexuality) กับแนวคิดโครงสร้างทางเพศที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาในสังคมต่างๆ อย่างลึกซึ้งและชัดเจนมากข้ึน 

 
 



 

ม.366 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติเพศสถานะ              3 (3 – 0 – 6)  
AN366 Social Movement in Gender Issues 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มที่เกิดจากความขัดแย้งชุดใหม่ที่
สลับซับซ้อน อันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายด้านอัตลักษณ์ วิชานี้ ศึกษาลักษณะส าคัญ ประเด็นการ
เคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจาก ปัจจัยด้านเพศสถานะ รวมไปถึงส ารวจปัจจัยทางการ
เมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ และ ความแตกต่างหลากหลายของขบวนการ
ดังกล่าว 
  

ม.367   สตรีกับการพัฒนา                         3 (3 – 0 – 6)  
AN367  Women and Development 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพัฒนาสตรี เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ส าคัญ ทั้งในระดับโลก และ
ประเทศ วิชานี้จึงเป็นการศึกษาแนวคิดและข้อโต้แย้ง ต่อประเด็นปัญหาของสตรีกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ศึกษา 
นโยบายที่ภาครัฐ และเอกชน น ามาใช้ในการพัฒนาสตรี  เพ่ือสร้างความเข้าใจเชิงทฤษฎีต่อยุทธศาสตร์ และ
การด าเนินงานพัฒนาสตรี รวมทั้งส ารวจแนวคิด และบทวิเคราะห์ ต่อปัญหาการพัฒนาสตรี ต้องเผชิญ 
 

ม.368   สตรีกับความรุนแรง                        3 (3 – 0 – 6)  
AN368  Women and Violence 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรง รวมทั้ง ส ารวจแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับโครงสร้างและปัจเจก ซึ่งปรากฏผ่านประสบการณ์ความ
รุนแรงของผู้หญิงทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัว และพ้ืนที่สาธารณะ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นปัญหา และการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้กับ การรณรงค์เคลื่อนไหวเพ่ือยุติความรุนแรงต่อสตรี 
(Violence against Women) ที่ด าเนินการผ่านองค์กรต่างๆ รวมไปถึง ศึกษาการต่อรองต่อสู้  ทางเลือก 
ข้อเสนอ  และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง 

 

ม.401   ประวัติทฤษฎีทางมานุษยวิทยา                       3 (3 – 0 – 6)  
AN401  History of Anthropological Theory 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาส านักต่าง ๆ เน้นความคิดส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการ
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม.408   ทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมศึกษา              3 (3 – 0 – 6) 
AN408  Theories in Cultural Studies 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม. 310 หรือ ม. 401 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมโนทัศน์และทฤษฎีในทางวัฒนธรรมศึกษา โดยศึกษางานเขียนใน
สายอังกฤษ เช่นแนวคิดของอี พี ธอมป์สัน, เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ และสจวร์ต ฮอลล์  ตลอดจนศึกษาทฤษฎี
ของนักคิดสกุลแฟรงค์เฟิร์ต เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์วัฒนธรรมมวลชน (mass culture)  ศิลปะและ
ดนตรีสมัยใหม่ วัฒนธรรมย่อย และวัฒธรรมการบริโภค เป็นต้น 
  

ม.409  สัมมนาทางมานุษยวิทยา              3 (3 – 0 – 6)  
AN409  Seminar in Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ประเด็น (issue) ทางมานุษยวิทยาที่เลือกสรรมา ซึ่งอาจเป็นประเด็นส าคัญทางทฤษฎีร่วมสมัยหรือ
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในสังคมวัฒนธรรมไทย การศึกษาจะเน้นการอภิปรายแนวการวิเคราะห์และข้อมูล
จากผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยา 
 

ม.418    ชุมชนศึกษา               3 (3 – 0 – 6) 
AN418  Community Study 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 โครงสร้างของชุมชนในเขตชนบทหรือเขตเมือง ทั้งเชิงกระบวนการและความสัมพันธ์ทางสังคม โดย
เน้นวิธีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะต้องใช้ในการศึกษาวิจัยในสนามด้วยตนเองเต็มเวลา 

 
 

ม.420   โลกาภิวัตน์กับสังคมข้ามพรมแดน                3 (3 – 0 – 6) 
AN420  Globalization and Transnationalism 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุคปัจจุบัน จากแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
และแนวคิดและวิธีวิทยาใหม่ทางมานุษยวิทยา ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นต้น
ว่าแนวคิดระบบโลก (world system) แนวคิดสภาวะไร้อาณาเขต (deterritorialization) แนวคิดพลเมือง
ยืดหยุ่น (flexible citizenship) คนพลัดถิ่น (diaspora) ความเป็นท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ สังคม-วัฒนธรรม
ผู้อพยพ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาหลากพ้ืนที่ (multi-sited ethnography) และการวิจัยชุมชนใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

ม.421   วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว                     3 (3 – 0 – 6)  
AN421  Culture and Tourism 

 ประวัติแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาพรวม
ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย บทบาทของภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนต่อการท่องเที่ยว 
ผลกระทบที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต 
 
  



 

ม.422   มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ                        3 (3 – 0 – 6)  
AN422  Economic Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ระบบเศรษฐกิจของสังคมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ที่มีต่อสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ของสังคมที่มิใช่สังคม
อุตสาหกรรม เน้นถึงกลไกทางวัฒนธรรมที่มีต่อการก าหนดทรัพยากร   การประเมินผลและการใช้ประโยชน์ 
  

ม.424   มานุษยวิทยาเมือง                      3 (3 – 0 – 6)   
AN424  Urban Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 มโนทัศน์และแนวคิดต่าง ๆ ที่อธิบายชุมชนเมืองและวิถีชีวิตของคนในเมือง รวมทั้งการศึกษาการ
พัฒนาการไปสู่ความเป็นเมืองในลักษณะต่าง ๆ และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในเมือง 
  

ม.426   ศิลปะของสังคมระดับดั้งเดิม                     3 (3 – 0 – 6)  
AN426  Primitive Art 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 วิเคราะห์รูปแบบ ลีลา เทคนิค ของศิลปะต่าง ๆ ในกลุ่มชนที่ไม่มีตัวหนังสือ รวมทั้งศิลปะก่อน
ประวัติศาสตร์ และพิจารณาความสัมพันธ์ของศิลปะเหล่านั้นต่อแง่อ่ืน ๆ ของวัฒนธรรม 
 

ม.427    มานุษยวิทยาประยุกต์                      3 (3 – 0 – 6)  
AN427  Applied Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 การประยุกต์หลักการทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ รวมทั้งปัญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

ม.428    สังคมชนบทเปรียบเทียบ                     3 (3 – 0 – 6)  
AN428  Comparative Rural Societies 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบท เน้นการเปรียบเทียบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนัก
สังคมศาสตร์ ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุดมการณ์ มูลเหตุจูงใจ เศรษฐกิจ 
ศาสนา การเมือง และอ่ืน ๆ ตลอดจนโครงสร้างและการหน้าที่ของสังคม 
 

ม.429   มานุษยวิทยาการแพทย์                      3 (3 – 0 – 6)  
AN429  Medical Anthropology  

               วชิาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

  สุขภาพ ความป่วยไข้ วิธีการรักษา ตลอดจนผู้ท าการรักษาในสังคมต่าง ๆ ในระดับดั้งเดิม โดยเน้นถึง
ปัญหาของความป่วยไข้ และการรักษาท่ีสัมพันธ์กันกับวัฒนธรรม 
 
 
 



 

ม.430   วัฒนธรรมและสังคมจีนสมัยใหม่             3 (3 – 0 – 6)  
AN430  Modern Chinese Culture and Society 

ประเทศจีนในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ.1911 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาจากรายงานการ
วิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา โดยเน้นถึงการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลง
สถาบันต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  และเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจสังคมไทยและเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนอย่าง
กว้างขวาง 
 

ม.432   วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                   3 (3 – 0 – 6)  
AN432  Cultures of Ethnic Groups in Southeast Asia   

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ประวัติความเป็นมา เนื้อหาวัฒนธรรม รูปแบบสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ม.433   วัฒนธรรมและสังคมเอเชียใต้             3 (3 – 0 – 6)  
AN433  Cultures and Societies of South Asia 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ศึกษาจากรายงานการวิจัย หนังสือ 
และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา โดยเน้นถึงการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงสถาบันต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับ
ภูมิภาค  และเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจสังคมไทยและเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนอย่างกว้างขวาง 

 

ม.438   วัฒนธรรมและสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไต            3 (3 – 0 – 6)  
AN438  Cultures and Societies of Tai Ethnic Group 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.201 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

สังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไต ศึกษาจากรายงานการวิจัย หนังสือ และบทความหรือเอกสารทางมานุษยวิทยา 
โดยเน้นถึงการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงสถาบันต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และ
สถาบันสังคมอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  และเป็นพ้ืนฐานในการท า
ความเข้าใจสังคมไทยและเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
 

ม.441    โบราณคดีภาคสนาม                       3 (3 – 0 – 6)  
AN441  Field Archaeology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.241 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 เทคนิคและวิธีการภาคสนามทางโบราณคดี ว่าด้วยการส ารวจแหล่งการท าแผนที่ แบบผังของแหล่ ง 
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศและสัมผัสระยะไกล เทคนิคการขุดค้น ขุดแต่ง แหล่งโบราณคดี การวิเคราะห์พื้นดิน 
การบันทึกข้อมูล และระบบทะเบียน 
 
 
 
  



 

ม.442    การวางแผนและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์           3 (3 – 0 – 6)  
AN442  Museum Planning and Management 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.342 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 การก่อตัวและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ โดยสร้างระบบงาน และการประสานงานของหน่วยต่าง ๆ 
ในพิพิธภัณฑ์ การจัดท าแผนงานด้านต่าง ๆ การบริหารและจัดการด้านบุคลากร  งบประมาณ จริยธรรมของ
ผู้บริหารและภัณฑารักษ ์
  

ม.443     การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์              3 (3 – 0 – 6)  
AN443  Museum Research and Exhibit Design 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.342 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 แนวคิดและจุดประสงค์เบื้องต้นของการจัดนิทรรศการ การก าหนดแนวคิดและขอบเขตของเนื้อหา 
(Theme) ที่จัดแสดง การค้นหา และรวบรวมข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การออกแบบนิทรรศการ กิจกรรมเผยแพร่อ่ืน ๆ ประกอบการจัดนิทรรศการ จริยธรรมของการจัดแสดงและ
ความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์ 
 
  

ม.444     การบริการการศึกษาของพิพิธภัณฑ์                       3 (3 – 0 – 6)  
AN444   Museum Education 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.342 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ขอบเขตและจุดประสงค์ของการบริการการศึกษา รูปแบบต่าง ๆ ของการบริการการศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกพิพิธภัณฑ์ ลักษณะขอบเขตและเนื้อหาของการบริการการศึกษาแก่ผู้ใช้บริการกลุ่ม   ต่าง ๆ  
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ 
  

ม.445    พิพิธภัณฑ์วิพากษ์             3 (3 – 0 – 6) 
AN445  Critical Approaches to Museum 

ความเข้าใจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และก าเนิดของพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นสถาบัน 
ความรู้ในสังคม กลวิธีอันแยบยลของการน าเสนอเรื่องราวและเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ 
 

ม.446   ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์           3 (3 – 0 – 6) 
AN446  Ethnographic Films  

ปัญหาของการสะท้อน “ความเป็นจริง” และการเป็น “ภาพเสนอ/ภาพตัวแทน” (re-presentation) 
ของภาพถ่าย และภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์เป็นประเด็นหลักของการศึกษาโดยศึกษาผ่านพัฒนาการ ของ
ภาพถ่ายและภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ สนใจพิจารณากลไกและกลวิธีของกระบวนการผลิต การน าเสนอและข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 

 



 

ม.451    พันธุศาสตร์และทฤษฎีวิวัฒนาการ                    3 (3 – 0 – 6)  
AN451  Genetics and Evolutionary Theory 

              วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.251 หรือ ม.351 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 ทฤษฎีพันธุศาสตร์เบื้องต้นและหลักพันธุศาสตร์ ประชากร ส ารวจ ทฤษฎี วิวัฒนาการทั้งในแนวมห
ภาคและจุลภาพ กล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิด หลักฐานที่ปรากฏในธรรมชาติหรือจากการทดลอง และ
สถานภาพในปัจจุบัน 
  

ม.459    ประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาชีวภาพ            3 (3 – 0 – 6)  
AN459  Special Issue in Biological Anthropology 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ม.251 หรือ ม.351 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 วิจัยประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องทางมานุษยวิทยาชีวภาพ 

หมวดวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สม.211  ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม            3 (3 – 0 – 6)  
SA211   Philosophy and Methodology of Social Research 

 วิวัฒนาการและปรัชญาพ้ืนฐานในการวิจัยทางสังคม  แนวคิดเรื่องทฤษฎีและความเป็นเหตุเป็นผล 
ข้อวิจารณ์ต่อความเป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมศาสตร์ รวมถึงความเป็นกลางของสังคมศาสตร์ และวิธีการวิจัย
ตามแนวปรัชญาต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมในการท าวิจัย 

 

สม. 231 ศาสนาในสังคมไทย                                 3 (3 – 0 – 6) 
SA 231 Religions in Thai Society 

 วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ของศาสนาหลักในสังคมไทย ส ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนาและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย  ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ  นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ที่เลื่อมใสในความเชื่อต่าง ๆ ในสังคมไทย 
โดยที่วิชานี้จะกล่าวถึงทฤษฎีต่าง ๆ ในขอบเขตของสังคมวิทยาศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางศาสนาในสังคมไทย  

 

สม. 232 ประเด็นร่วมสมัยในสังคมไทย              3 (3 – 0 – 6) 
SA 232 Contemporary Issue in Thai Society 

มุ่งศึกษาสังคมไทยในภาพรวมจากหลายแง่มุม ทั้ งการเมือง วัฒนธรรม โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ศาสนา ประชากร และเศรษฐกิจ ส ารวจแนวทางการวิเคราะห์ในหลายระดับ ตั้งแต่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปถึงสังคม โดยพิจารณาในกรอบของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มีส่วนกล่อม
เกลาสังคมไทยรวมถึงบริบทต่าง ๆ ในสังคมร่วมสมัย เช่น โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ วิชานี้ยังมุ่งให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ตรงกับสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านการดูงานภาคสนาม 

 

 

 



 

สม.240   ครอบครัวสัมพันธ์                      3 (3 – 0 – 6)  
SA240    Familial Relations  

วงจรชีวิตครอบครัว เริ่มตั้งแต่การเก้ียวพาน การแต่งงาน และการ ปฏิสังสรรค์ระหว่างสมาชิก
ครอบครัวในวัยต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อันมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ครอบครัว เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม 

สม.241   เพศสถานะในสังคม             3 (3 – 0 – 6)  
SA241   Gender in Society 

   ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ก่อให้เกิดบทบาท หน้าที่ของแต่ละเพศ รวมถึงการสร้างความเป็น
อ่ืน ภายใต้บริบททางประเพณี วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
สังคมไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านชุดความรู้ ความจริง ภาพเสนอ มายาคติ และความเชื่อต่างๆ ที่ปฏิบัติการ
ผ่านกลไกอันแยบยลภายใต้การประกอบสร้างความเป็นเพศ โดยการศึกษาเปรียบเทียบจากมุมมองแบบ
วิพากษ์ของสตรีนิยม 

 

สม.313   คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคม       3 (3 – 0 – 6)  
SA313   ComputerPrograms for Social Research 
 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยทางสังคมทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือช่วยบันทึกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ประมวลผลน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เช่นMicrosoft Excel, Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS), Minitab, STATA, SAS, R, AMOS, LISREL เป็นต้น และคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น Microsoft Word,Microsoft Excel, The Ethonograph, NVIVO, ATLAS.Ti, TextSmart, 
winMax, ANSWR, CDC EZ-Text เป็นต้น 

สม.314  การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การ 3 (2 -2 – 6) 
SA314   Data Management for Organization 

ศึกษาความหมายของข้อมูลและเข้าใจความหมายคลังข้อมูล โครงสร้าง การจัดเก็บและสงวนรักษา
ตามมาตรฐานความม่ันคงและปลอดภัย  การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล การเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บและเข้าถึงข้อมูล  การสร้างระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล  และศึกษาการใช้ 
หนังสืออีเลคโทรนิคกับห้องสมุดอีเลคโทรนิค 
  

สม.321  การส ารวจเอกสารภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 (3 – 0 - 6) 
SA321   The  Survey  of  English  Literatures  in  Sociology  and  Anthropology  

 ศึกษางานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษของนักคิดและนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งที่อยู่
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในยุคต่างๆ เช่น ยุคคลาสสิค  ยุคกลางและยุคปัจจุบัน  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
รากศ พท์  และแนวคิดพ้ืนฐาน (เน้นสังคมวิทยา) 
 
 
 
 
 
 



 

สม.411  การออกแบบและการจัดการโครงการวิจัย 
3 (2 – 2 – 6) 

SA411   The Design and Management of Research Project 
             วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สว.312 และ สว 313 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 

เทคนิคการเขียนงานวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การบริหารเชิงกลยุทธ์และ
การจัดสรรงบประมาณในโครงการวิจัยตามแผนการด าเนินการวิจัย  ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือยื่นขอในแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ  การบอกเล่าและเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและการจัดการโครงการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สม.417  การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ 
3 (15 – 30 – 6) 

SA417   Field Study in Foreign Countries 
             วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สว.312 และ สว 313 หรือโดยอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาภาคสนามในมิติ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วิถี
ชีวิต และวิธีคิดของผู้คนในต่างประเทศ  ณ ประเทศท่ีคณะก าหนด   

สม.418  การวิจัยรายบุคคล 
3 (0 – 9 – 40 ) 

SA418   Individual  Research   
 วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผ่านวิชา สว. 312 และ สว 313  และได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 นักศึกษาเลือกประเด็นการค้นคว้าทางสังคมวิทยาหรือทางมานุษยวิทยาที่ตนสนใจ  ศึกษาและอ้างอิง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตามหลักการ เรียบเรียงผลและเสนอเป็นงานภาคนิพนธ์ 

  3. วิชาบังคับนอกคณะ 

สษ.202  ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน                     3 (3 – 0 – 6) 
EL202   English  for  Work 

วิชาบังคับก่อน:  สอบได้  สษ. 172 

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน  จดหมายธุรกิจ และ 
บันทึกช่วยจ าทางธุรกิจ  ฝึกฝนการฟังและการพูดด้วยการตอบค าถามในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 


