นที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยทา พระจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
Master of Arts Program in Social Research

:
:
:
:

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)
สม.ม. (การวิจัยทางสังคม)
Master of Arts (Social Research)
M.A. (Social Research)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ป

5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเปดใหม พ.ศ.2554
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
ไดพจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 19/ 2553
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ไดพจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/ 2553 เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
ไดรับการอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2554
เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2557 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 4 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย
8.2 นักวิชาการ
8.3 ครู/อาจารย
8.4 นักพัฒนาสังคม
8.5 นักพัฒนาชุมชน
8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

ปณิธี สุขสมบูรณ

2

จันทนี เจริญศรี

3

ธีระ สินเดชารักษ

เลขประจําตัว
ตําแหนง
คุณวุฒกิ ารศึกษา/สถาบัน
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปการศึกษาที่จบ
3120600433840 อาจารย
- Ph.D. (Sociology), Leiden University,
The Netherlands. 2552
- M.A. (Gender and Culture), University
of Amsterdam, The Netherlands. 2547
- สม.ม. (สังคมวิทยา),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2545
- สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2541
5100699057256 อาจารย
- Ph.D. (Sociology), University of
Essex, UK. 2553
- M.A. (Sociology), University of Essex,
UK. 2550
- สม.ม. (สังคมวิทยา),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544
- ว.บ. (ภาพยนตรและภาพถาย),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2539
3100902729270 อาจารย
- Ph.D. (Demography), Mahidol
University. Thailand. 2552
- วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2544
- วท.บ. (สถิต)ิ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2541
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิทยา อาคารสังคมสงเคราะหศ าสตร ชั้น 4 และโครงการ
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารเอนกประสงค 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยทาพระจันทร เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งเปนแผนที่เ กิ ดจากการระดม
พลังความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนคนไทยจากทุกภาคสวน ทุก หมูเหลา ทุก ภูมิภ าคทั่ว
ประเทศไดรวมกันดํา เนินการในทุกขั้นตอนอยางกวางขวาง การวางแผนหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาการวิจัยทางสังคม จึงไดเนนและใหความสําคัญอยางมากกับการออกแบบหลั กสูตร
ใหส อดคลอ งกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ทั้ง ในดานการบริหารจัด การ
มาตรฐานทางการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตรบนพื้นฐานของความเปนไปได เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีความรูความสามารถในการวิจัยโดยสามารถที่จะบูรณาการองคความรูในศาสตรตา ง ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง
และกาวทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยยึดหลัก
ของการมีสวนรวมและผลประโยชนของสวนรวม ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรที่วาดวยการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลัก สูตรสัง คมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสัง คม
นอกจากจะออกแบบโดยอาศัยสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกลา วขางตน ยังไดอ าศัย
สถานการณทางสังคมไทยในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซับซอน และเกิดความขัดแยงทาง
สังคมในทุก ๆ ระดับชั้นทางสังคมอยางกวางขวาง จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจาก
บริบทการเปลี่ยนแปลงนี้เอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ทําใหประเทศไทยกาว
เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ยังผลใหเกิดภาระพึ่งพิงสูงขึ้น คนวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึน้ ในการ
ดูแลผูสูงอายุ ขณะที่พ้นื ฐานความรู ทักษะ และผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยูในระดับที่ต่ํา การบริการ
ทางสาธารณสุข ถึง แมจ ะทั่วถึง แตก็ยังขาดประสิทธิภ าพและไมเ ทา เทีย มกัน การทํา ความเขา ใจ
ปรากฏการณทางสังคมเพื่อประโยชนในการแกปญหาความขัดแยง การปองกันปญหาที่มีแนวโนมวาจะ
เกิดขึ้น และการพัฒนาทางสังคมนั้น จึง จําเปน ตอ งอาศัย “นักวิจัย ทางสังคม ” หลัก สูต รนี้จึงมุงผลิต
มหาบัณฑิตเพื่อรับใชสังคมโดยรวมบนพื้นฐานของหลักสูตรที่ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ที่เนนผูเรียน
เปน สํา คัญ เพื่อใหส อดคลอ งกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศไทยในแ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม
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แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่กําหนดขึ้นภายใตการเสริมสรางทุนของประเทศ ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยยึดคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอ การพัฒนาหลัก สูตรและความเกี่ยวขอ งกับ พัน ธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความสํา เร็จหรือ การบรรลุเ ปาหมายในการพัฒ นาประเทศในดา นเศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรม ไมวาจะเปนในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ ยอมตองอาศัยความรู ความเขาใจ
และความสามารถในการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภ าพ เพื่อ ใหเ กิด
ประสิทธิผลตามมาเปนสําคัญ การที่จะทําใหเกิดความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายเชนนั้นได จะตองอาศัย
นักวิจัยที่สามารถวางแผนออกแบบการวิจัยเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถู กตอ ง
และเหมาะสมตามหลักวิชาการมาประกอบการวิเคราะหขอ มูล โดยอาศัยเทคนิควิธีก ารวิเคราะหขอ มูล
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ นักวิจัยยังจะตองสามารถทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม
และผลิตผลงานวิจัยพรอมกับเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหารใน
การแกไขและปองกันปญหาในเชิงนโยบายได จริยธรรมในการปฏิบัตกิ ารวิจัยเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่
นักวิจัยพึงมี
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคมนี้นอกจากจะเปน
หลักสูตรที่สามารถสรางนักวิจัยที่มีคุณสมบัติดงั กลาวขางตนแลว ยังเปนหลักสูตรที่สอนใหผูเ รียนเปน
นักวิจัยทางสังคมที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรูทางวิชาการ มีทักษะทางปญญา มีทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข สามารถ
ที่จะสื่อสารและใชเทคโนโลยีส ารส นเทศได สอดคลอ งกับมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดา นในระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งเปนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอีกดวย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลัก สูต รสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยามหาบัณ ฑิต สาขาการวิจัย ทางสัง คม มุง ผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถในเชิงวิชาการในการที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมได
สามารถผลิตผลงานทางวิช าการที่เ ปน ที่ยอมรับผา นการเผยแพรทั้ง ในลัก ษณะที่เ ปน วิทยานิพนธ
สารนิพนธ และบทความทางวิช าการ ตลอดจนการนําเสนองานทางวิช าการผานเวทีตาง ๆ อาทิ เวที
สัมมนาเชิงวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมเครือขายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนตน
นอกจากนี้หลักสูตรฯ นี้ยังจะมีการบริการวิชาการแกสังคมโดยเนนการทําประโยชนเพื่อ สวนรวมโดย
ไมหวังผลตอบแทนเปนสําคัญ และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
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ระหว า งที่ศึก ษาในรายวิช าที่เ กี่ย วขอ งเพื่อ ใหเ กิด ความรูสึก หวงแหนและตระหนัก ถึงคุณ คา ของ
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดตอ กันมารุน ตอรุน สิ่งเหลานี้เองที่หลักสูตรฯจะปลูกฝง และแทรกซึมผา น
รายวิชาตาง ๆ จึงมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่กําหนดไว 4 ขอ
อยางครบถวนและสมบูรณ กลาวคือ 1) ผลิต บัณฑิตใหมีค วามรูรอบ รูลึก และหลากหลายเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหา ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในแงมุมตาง ๆ โดยเฉพาะปรากฏการณรวมสมัย
รวมทั้งมีค วามสามารถศึก ษา พัฒ นาองคค วามรู ความเขา ใจเกี่ยวกับสัง คมและวัฒนธรรม ผา น
กระบวนการศึกษาวิจัยที่ถูกตอง เชื่อถือได 2) ผลิต สงเสริม และสนับสนุนการวิจัย อันเปนพื้นฐาน
สําคัญที่ทําใหเกิดความเปนเลิศทางวิช าการในการผลิตบัณฑิต 3) ใหบริก ารทางวิช าการ เพื่อกระจาย
ความรูสูสังคม และ 4) ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะสถาบัน การศึกษาที่ จัดการเรียนการสอน
สรางและเผยแพรความรู ความเขาใจ และการตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
ไมมี

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิจัยทางสังคมเปนกระบวนการในการศึกษาคนควาหาคําอธิบาย คําตอบ และความจริงใน
สังคมและปรากฏการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยผานกระบวนทัศน ที่เปนแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่ง
เกิดจากการนําเอาวิธีก ารทางวิทยาศาสตรธรรมชาติมาอธิบาย โดยเชื่อวาตามหลักการแลวไมมีอ ะไร
แตกตางกันระหวางปรากฏการณธรรมชาติและปรากฏการณทางสังคม และคตินิยมแนวการตีค วาม ซึ่ง
เปนกระบวนทัศนที่มุงทําความเขาใจการกระทํา แนวปฏิบัติ และรูปแบบของวิถีชีวิตของผูคนที่ นํามา
ศึกษาเพื่อที่จะรูถึงแบบแผนและความหมายที่กอใหเกิดการกระทําหรือปรากฏการณทางสังคมขึ้นอยาง
มีเหตุผล แนวทางในการวิจัยทางสังคมจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทางใหญ ๆ คือ แนวทางแรก
การวิจัยเชิงปริมาณตามแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเปนวิธีการหาความรูโดยใชวิธีการนิรนัยที่นําเอาความรูที่
มีอ ยูเ ดิม จากการคน ความาตั้ง เปน สมมุตฐิ านเพื่อ พิสูจ นค วามจริง ผา นการเก็บ รวบรวมขอ มูล ใน
ภาคสนามโดยอาศัยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือแบบทดสอบเพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนตัวเลขแลว
นํามาวิเคราะหโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหขอ มูลทางสถิตเิ พื่อหาคําตอบของสมมุติฐานที่ต้งั ขึ้น วิธีการ
ดังกลาวนี้สามารถที่จะกลาวสรุปโดยทั่ว ๆ ไปไดเพราะการอนุมานขอมูลจากตัวอยางไปสูประชากรได
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อาศัยหลักวิชาที่มีความเหมาะสม ถูกตองและนาเชื่อถือ อีกแนวทางหนึ่งในการวิจัยทางสังคมคือ การ
วิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดคตินิยมแนวการตีความ ที่เปนวิธีการหาความรูโดยวิธีการอุปนัย ซึ่งพยายาม
หาขอมูลจากภาคสนามเพื่อนําไปสรางเปนสมมุติฐานหรือทฤษฎีตอ ไป วิธีก ารนี้จะเนนการเก็บขอ มูล
เชิงคุณภาพกลาวคือผูวิจัยจะตองเขาไปคลุกคลีกับสังคมในเรื่องที่จะศึกษาวิจัยเป นเวลานานพอสมควร
เพื่อใหไดขอมูลที่มีลักษณะเนื้อหาสาระแกนสารของความรู การวิเ คราะหขอ มูลจึงไมจําเปนตอ งอาศัย
เทคนิคทางสถิติ วิธีการนี้จะทําใหไดขอมูลที่มคี วามลึก สามารถนําเสนอขอมูลไดอยางมีรายละเอียดและ
เขา ใจไดผา นการเก็บขอ มูลเฉพาะชุมชนหรือ เฉพาะบริบทของสัง คมในบางที่ แตจะไมส ามารถนํา
ความรูที่ไดมานี้กลาวสรุปโดยทั่ว ๆ ไปได ดังนั้น กระบวนทัศนในการศึก ษาหรือแนวทางในการวิจัย
ทางสังคมเพื่อ ใชในการอธิบายปรากฏการณทางสังคมหนึ่ง ๆ คงไมสามารถระบุไดวากระบวนทัศน
หรือแนวทางการวิจัยแบบใดคือสิ่งที่ดีที่สุด เนือ่ งมาจากความแตกตางของแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และ
ลักษณะของขอ มูล ตลอดจนเงื่อ นไขในการศึก ษา ดังนั้น การศึก ษา คนควา และวิจัย เพื่อ หาคําตอบ
ความรู และความจริง จํา เปน ตอ งพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนทัศนแ ละแนวทางการวิจัยที่
สามารถใชศึกษาสังคมที่นับวันจะมีความสลับซับซอนและหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาจจะดึงเอา
จุดเดนของแนวคิดและวิธีการทั้งสองมาหาจุดรวมกันและผสมผสานกัน ดังนั้นหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาการวิจัยทางสังคมนี้จึงมีปรัชญาที่จะเนนทั้งสองกระบวนทัศ นและแนวทางในการ
วิจัยเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีค วามรูและความเขาใจทั้งสองแนวคิด อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
สังคมที่มีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับชาติ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามแผนการในเชิงนโยบายไดนั้นขึ้นอยู
กับหลายปจจัย เชน คน งบประมาณ ระยะเวลา สิ่งเรา เปนตน แตสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดในการ
พัฒนาประเทศคงปฏิเสธไมไดวาคือ ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน การเมืองที่มคี วามมั่นคง และสังคมที่มีคณ
ุ ภาพจึงเปนสิ่ งที่ภาครัฐจําเปนตอ งมุงเนนที่การพัฒนา
องคค วามรู ทัก ษะ พฤติกรรม และจริยธรรมเปนสําคัญ ซึ่งมหาบัณฑิตที่หลัก สูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาการวิจัยทางสังคมนี้ไดออกแบบและวางแผนเพื่อผลิตคนที่มีองคประกอบดังกลาว
ทุก ขอ ทั้ง ในการใหค วามรูใ นเชิง วิช าการผาน การเรีย นการสอนในภาคทฤษฎีเ พื่อ ทําความเขา ใจ
ปรากฏการณทางสังคม การฝกทักษะการวิจัยในภาคสนามผานรายวิชาตาง ๆ ที่มีการฝกภาคปฏิบัติ ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษารูจักการวางแผน บริหารจัดการ และฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นได เสริมสราง
พฤติกรรมที่รูจักการสังเกต ตั้งขอสงสัยและคําถามในปรากฏการณทางสังคมที่เ กิดขึ้นได และที่สําคัญ
คือจะตอ งเปน ผูที่มีจริยธรรมในการปฏิบัตกิ ารวิจัย ดังนั้น หลัก สูตรฯ นี้จึงสามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีค วามรูความเขาใจปรากฏการณทางสังคม และสามารถ
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ผลิตผลงานวิจัยเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศใน
ทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไดสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในยุทธศาสตรที่ 2 ที่มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพใน
ปจจุบัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูความเขาใจในการวางแผนงานวิจัยทั้งกระบวนการ
2) เพื่อใหมหาบัณฑิตมีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแ ละแปลความหมายของ
ขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน
3) เพื่อใหมหาบัณฑิตสามารถปฏิบัตงิ านวิจัยทางสังคม สามารถริเริ่มและดําเนินการวิจัยได
อยางเปนอิสระดวยตนเอง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา 4 ป
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. แผนการพัฒนาสงเสริมที่เนน 1. เพิ่มพูนทั ก ษะอาจารยในการ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
สงเสริมผูเรียนเปนศูนยก ลางใน การจัดการเรียนการสอนที่เ นน
การเรียนรู
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย 2. ความพึงพอใจของผูเ รียนตอ
ที่ป รึก ษาแ ละ กิจ กร รมที่ใ ห ระบบอาจารยที่ป รึก ษาแ ละ
ความสําคัญตอผูเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
3. พัฒ นาระบบสารสนเทศที่ 3. ความพึงพอใจของผูเ รียนตอ
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง ระบบสารสนเทศที่ส นับ สนุน
อยางตอเนื่อง
การเรียนรูดว ยตนเอง
4. สงเสริมการประเมินผลที่เนน 4. จํา นวนร ายวิช าที่ใ ชก า ร
พัฒนาการของผูเรียน
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการของ
ผูเรียน
5. ผลการประเมินการมีสวนรวม
ของผูเ รีย นในการจัด การเรีย น
การสอน กิจกรรมทางวิช าการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. แผนการพัฒ นาการจัด การ
เ รีย น ก า ร ส อ น ใ หผูสํา เ ร็จ
การศึก ษามีทัก ษะการวิจัย ที่
พรอมจะทํางานไดจริง

กลยุทธ
1. สงเสริมกระบวนการจัด การ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เ นน
ก า ร ฝก ป ฏิบัติก า ร วิจัย ใ น
ภาคสนาม
2. พัฒ นาทัก ษะการฝก ปฏิบัติ
การวิจัยที่เนนการทํางานเปนทีม
ในภาคสนาม
3. แผนการพัฒ นาทัก ษะการ 1. พัฒ นาทัก ษะการสอนของ
ส อ น /ก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล ข อ ง อาจารยที่เ นน การสอนดา น
อาจารยทั้ง 5 ดานการเรียนรู
คุณ ธรร มจริย ธร รม ความ รู
ทัก ษ ะ ท า ง ปญ ห า ทัก ษ ะ
ความ สัม พัน ธร ะหวา งบุค คล
และความรับผิดชอบ และทัก ษะ
การวิเ คราะหเ ชิง ตัว เลข การ
สื่อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. สงเสริมการทํางานวิจัยเพิ่มพูน
และแลกเปลี่ย นความรู ของ
อาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. จํา นวนรายวิช าที่มีก ารฝก
ปฏิบัติการวิจัยในภาคสนาม
2. ความพึงพอใจของนายจางตอ
ผูสําเร็จการศึกษา

1. ความพึงพอใจของผูเ รียนตอ
ทักษะการสอนของอาจารยที่มุง
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
2. จํา นวนผลงานทางวิช าการ
ของอาจารย
3. จํา นวนโครงการ สัม มนา
ฝก อบรม ประชุม การนําเสนอ
บทความ หรือ อื่น ๆ ที่เ ปน การ
เพิ่มพูน และแลกเปลี่ย นความรู
ของอาจารย
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (ภาคค่ํา) เรียนนอกเวลาราชการ โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน
2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ (ภาคค่ํา)
เรียนวันจันทร-ศุกร เวลา 17.30 -20.30 น. และเรียนวันเสาร เวลา 9.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) ผูเ ขาศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ตองเปนผูท สี่ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาที่ไดรับเกียรตินิยมในสาขาวิชาสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาหรือการวิจัยทางสังคม หรือเปน
ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยทางสังคม (ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ไดรับ
หลังจากศึกษาในระดับปริญญาตรี)
2) ผูเขาศึก ษาหลัก สูตรแผน ก แบบ ก 2 ตอ งเปน ผูสําเร็จการศึกษาไมตํา่ กวาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2) ผูเขาศึกษาตอ งสง ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
(ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) บางรายขาดทุนการศึกษา
2) คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดไมถึงเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) ประสานงานหรือจัดหาทุนจากแหลงทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยใหนกั ศึกษา
2) ใหผูที่สอบภาษาอังกฤษไดไมถึงเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและสอบผาน
วิชา มธ.005 และ มธ. 006 (ภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา )
และเนนการอานตําราที่เปนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 20 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
20
20
20
ชั้นปที่ 3
10
10
10
ชั้นปที่ 4
5
5
รวม
20
40
50
55
45
คาดวาจะจบการศึกษา
10
15
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน (ปงบประมาณ 2553)
ใชงบประมาณซึ่งเปนงบประมาณแผนดิน ดังนี้
งบบุคลากร
15,934,100 บาท
หมวดเงินเดือน
15,282,700
บาท
หมวดคาจางประจํา
651,400
บาท
งบดําเนินการ
518,100 บาท
หมวดคาตอบแทน
278,900
บาท
หมวดคาใชสอย
239,200
บาท
หมวดคาวัสดุ
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
บาท
งบลงทุน
- บาท
หมวดครุภณ
ั ฑ
บาท
รวมทั้งสิ้น
16,452,200 บาท
เนื่องจากจํานวนนักศึกษารวมในทุกหลักสูตรมีจํานวน 400 คน ดังนั้นคาใชจายในการผลิต
มหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยจึงคิดเปน 41,130.50 บาทตอคน (16,452,200/400 = 41,130.50)
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2.7 ระบบการศึกษา
R แบบชั้นเรียน
o แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
o แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
o แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
o แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
o อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปน ไปตามขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร วา ดว ยการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
พ.ศ. 2553 ขอ 12.15 และขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาไมเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจกําหนดใหเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต และจะตองมีผ ลสัมฤทธิ์
ตามทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากําหนด
แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา)
1) วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
2) วิชาเลือก
9
หนวยกิต
3) วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต

12

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลัก สูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมี
ความหมายดังนี้
อักษรยอ สม./SA หมายถึงรายวิชาที่เปดสอนในหลัก สูตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาของแตละกลุม/หมวดวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุมหรือหมวดของลักษณะวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาเลือกทางเนื้อหาและทฤษฎี
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาเลือกทางเครื่องมือและระเบียบวิธี
เลขหลักรอย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิตขั้นตน
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิตขั้นสูง
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต
3.1.3.2 รายวิชา
1) วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 5 วิชา 15 หนวยกิต
ดังนี้
รหัส
สม.601
SA 601
สม.602
SA 602
สม.603
SA 603
สม.604
SA 604
สม.605
SA 605

รายวิชา
ทฤษฎีทางสังคมวิทยารวมสมัย
Contemporary Sociological Theory
วิธีวิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ
Methodology for Qualitative Research
วิธีวิทยาวิจัยเชิงปริมาณ
Methodology for Quantitative Research
สถิตเิ พื่อการวิจัยทางสังคม
Statistics for Social Research
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
Seminar in Research Practice

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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2) วิชาเลือก
นัก ศึก ษาแผน ก แบบ ก 2 จะตองเลือ กวิช าในกลุมวิช าเลือ ก จํานวนรวม
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกวิชาในกลุมวิชาแนวคิดและทฤษฎีไมนอยกวา 6 หนวยกิต และกลุม
วิชาเครื่องมือและระเบียบวิธีไมนอยกวา 3 หนวยกิต ดังนี้
รหัส

รายวิชา

1. กลุมแนวคิดและทฤษฎี (Concept and Theory)
สม.611
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม
SA 611
Social Organization Process
สม.612
มุมมองทางสังคมวิทยาวาดวยจิตวิทยาสังคม
SA 612
Social Psychology in Sociological Perspectives
สม.613
การเปลี่ยนแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
SA 613
Social Change and Social Movement
สม.614
ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
SA 614
Deviance and Social Control
สม.615
ประเด็นเพศภาวะในสังคมวิทยา
SA 615
Gender Issues in Sociology
สม.616
สังคมวิทยาวัฒนธรรม
SA 616
Culture Sociology
สม.617
สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางสังคมวิทยา
SA 617
Seminar in Sociological Theory and Issues
2. กลุมเครื่องมือและระเบียบวิธี (Tools and Methodology)
สม.621
การสรางเครื่องมือวัด
SA 621
Measurement
สม.622
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคม
SA 622
Advanced Statistics for Social Research
สม.623
วิธีวิทยาวิจัยเชิงสํารวจ
SA 623
Methodology for Survey Research
สม.624
วิธีวิทยาวิจัยประเมินผล
SA 624
Methodology for Evaluation Research
สม.625
วิธีวิทยาวิจัยนโยบายทางสังคม
SA 625
Methodology for Social Policy Research
สม.626
วิธีวิทยาวิจัยขามพรมแดน
SA 626
Methodology for Trans-border Research
สม.627
สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจยั
SA 627
Seminar in Tool and Research Methodology

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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3) วิทยานิพนธ
รหัส

รายวิชา

สม.800
SA 800

วิทยานิพนธ
Thesis

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฎิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
36 (สําหรับแผน ก แบบ ก 1)
12 (สําหรับแผน ก แบบ ก 2)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
รหัสวิชา
รายวิชา
สม.800 วิทยานิพนธ

รวม
รหัสวิชา
รายวิชา
สม.800 วิทยานิพนธ

รวม
รหัสวิชา
รายวิชา
สม.800 วิทยานิพนธ
รวม
สม.800

วิทยานิพนธ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
(ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา)
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
9
สม.601 ทฤษฎีทางสังคมวิทยารวมสมัย
3
สม.602 วิธวี ิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ
3
วิชาเลือก
3
9
รวม
9
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
9
สม.603 วิธวี ิทยาวิจัยเชิงปริมาณ
3
สม.604 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคม
3
วิชาเลือก
3
9
รวม
9
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
9
สม.605 สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
3
วิชาเลือก
3
9
รวม
6
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
9
สม.800 วิทยานิพนธ
12
9
รวม
12
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) วิชาบังคับ
สม.601 ทฤษฎีทางสังคมวิทยารวมสมัย
3 (3-0-9)
SA 601 Contemporary Sociological Theory
สํานักคิดหลักทางสังคมวิทยา ไดแก แนวทฤษฎีโครงสรางการหนาที่ แนวทฤษฎีความขัดแยง
เนนแนวคิดหลังมารกซ แนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยน และทฤษฎีการเลือกดวยหลักเหตุและผล แนวทฤษฎี
การปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ สังคมวิทยาแนวปรากฏการณวิทยา สังคมวิทยาแนวสตรีนิยม ประเด็น
ถกเถียง แนวโนมและพัฒนาการในทางทฤษฎีสังคมวิทยา อาทิ การสรางบูรณาการระหวางการวิเคราะห
ระดับจุลภาค-มหภาค และผูกระทํา-โครงสราง
สม.602 วิธีวิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-9)
SA 602 Methodology for Qualitative Research
ตรรกการวิจัยเชิงคุณภาพในสังคมวิทยา ไดแก ฐานสมมุตดิ านญาณวิทยาและวิธีวิทยา เนน การ
พัฒนาทฤษฎีทางสัง คมวิท ยา การสรา งทฤษฎีจากฐานขอ มูล เชิงประจัก ษ วิธีอุปนัย เชิง วิเ คราะห
กระบวนการวิจัย เชิงคุณภาพ วิธีก ารสังเกต รูปแบบตาง ๆ การสัมภาษณเจาะลึก การวิจัยสนาม การ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา การจัดการขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการทํารายงานการวิจัย
สม.603 วิธวี ิทยาวิจัยเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
SA 603 Methodology for Quantitative Research
ตรรกการวิจัยเชิงปริมาณในสังคมวิทยา ไดแ ก ฐานสมมุตดิ านญาณวิทยาและวิธีวิทยา การใช
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณแบบตาง ๆ เชน การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การออกแบบ
การวิจัย กระบวนการสรางกรอบแนวคิด กระบวนการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร การวิเคราะหขอ มูล
และการทํารายงานการวิจัย
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สม.604 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 604 Statistics for Social Research
บทบาทของสถิติศาสตรในการวิจัยทางสังคม การสุมตัวอยางและการวัด สถิตเิ ชิงพรรณนา การ
แจกแจงความนาจะเปน สถิตเิ ชิงอนุมานทั้งในสวนของการประมาณคาและการทดสอบสมมุตฐิ าน การ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากรสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงซอน
สถิตทิ ี่ไ มอิง พารามิเ ตอร การวิเ คราะหค วามสัมพัน ธระหวา งตัวแปร การวิเ คราะหก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เทคนิคการ
วิเคราะหขอ มูลทางสถิตเิ หลานี้จะเนนการนําไปใชกับประเด็นการวิจัยทางสังคมเปนสําคัญ
สม.605 สัมมนาปฎิบัติการวิจัย
3 (3-0-9)
SA 605 Seminar in Research Practice
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกใหนักศึกษาเชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมวิทยาและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
วิเคราะหปรากฏการณทางสังคม การเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาตามความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ การกําหนดกรอบแนวคิด การ
สรางเครื่องมือวัด การเลือกตัวอยาง การวางแผนการจัดการในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอ มูล
2) วิชาเลือก
2.1) กลุมแนวคิดและทฤษฎี
สม.611 กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 611 Social Organization Process
มโนทัศนสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการสราง การธํารง และการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบทาง
สังคม กระบวนการทางสังคม เชน ความขัดแยงทางสังคม การควบคุมทางสังคม ความเปนปกแผนทาง
สังคม และการจัดชวงชั้นทางสังคม รวมทั้งหนวยการจัดระเบียบประเภทตาง ๆ
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สม.612 มุมมองทางสังคมวิทยาวาดวยจิตวิทยาสังคม
3 (3-0-9)
SA 612 Social Psychology in Sociological Perspectives
จุดรวมและจุดตา งระหวา งจิต วิทยาสัง คมแนวสังคมวิทยากับแนวจิตวิทยา จิตวิทยาสัง คม
กระแสหลักในสังคมวิทยา ไดแก จิตวิทยาสังคมแนวโครงสรางและจิตวิทยาสังคมแนวการปฏิสังสรรค
โดยรวมถึงทฤษฎียอย เชน ทฤษฎีอัตตะและอัตลักษณ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีบทบาท
และกลุมอางอิง กรอบวิเคราะหเ ชิงนาฏการ และสังคมวิทยาวาดวยอารมณ พัฒนาการทางทฤษฎีและ
ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมในปจจุบัน
สม.613 การเปลี่ยนแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 613 Social Change and Social Movement
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยใชมุมมองทางสังคมวิทยาเพื่อวิเคราะหสภาวะทาง
สังคม เชน ความเปนสมัยใหม สังคมยุคหลังอาณานิคม ทุนนิยมโลกาภิวัตน และสังคมยุคหลังสมัยใหม
เปนตน อภิปรายแนวคิดและรูปธรรมของการเคลื่อนไหวทางสังคมและกระบวนการที่คนกลุมตาง ๆ
ใชในการตอบโตการเปลี่ยนแปลง เชน การเมืองของอัตลักษณ การตอสูทางวัฒนธรรม การเคลื่อนไหว
ขามพรมแดนและรัฐชาติ การเคลื่อนไหวบนโลกไซเบอร เปนตน
สม.614 ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 614 Deviance and Social Control
มิตทิ างประวัตศิ าสตรสังคมตอการประกอบสรางความหมายของ “ความเบี่ยงเบน” การจัดการ
และการควบคุมทางสังคม การวิเคราะหการตอสู ตอรอง ของผูที่ถูก ใหค วามหมายวาเปนผูเบี่ยงเบน
ศึกษารูปธรรมของ “ความเบี่ยงเบน” ผานงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวขอ ง อาทิ เพศวิถี การใชยาเสพติด
การฆาตัวตาย อาชญากรรม และพฤติกรรม/วิถีชีวิตทางเลือกในรูปแบบอื่น ๆ
สม.615 ประเด็นเพศภาวะในสังคมวิทยา
3 (3-0-9)
SA 615 Gender Issues in Sociology
การใชมุมมองทางสังคมวิทยาอธิบายประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเพศภาวะ อาทิ การนิยามเพศ/เพศ
ภาวะ การประกอบสรางของเพศภาวะในสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางเพศภาวะและชีวิต
ครอบครัว (เชน ความเปนแม ความเปนพอ และคนรักเพศเดียวกัน) รูปแบบตาง ๆ ของการขามเพศ/เพศ
ภาวะ และการเมืองวาดวยเรื่อ งรา งกาย เปนตน วิพากษค วามแตกตางทางเพศภาวะในฐ านะที่เ ปน
รากฐานของการจัดระเบียบทางสังคม ระเบียบเชิงสัญลักษณ และความสัมพัน ธเชิงอํานาจ อภิปรายขอ
โตแยงทางทฤษฏีและวิธีวิจัยในประเด็นเพศภาวะ
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สม.616 สังคมวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
SA 616 Culture Sociology
ทฤษฎี วิธีวิจัยและประเด็นสําคัญของสังคมวิทยาวัฒนธรรม อาทิ กระบวนการทางสังคมที่คน
กลุมตาง ๆ ใชในการสรางความหมายและสัญลักษณ (ในงาน ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ภาพยนตร และ
ศิลปะรวมสมัยตา ง ๆ) ผลกระทบของความหมายและสัญ ลักษณที่มีตอ สังคม วิเคราะหบทบาทของ
วัฒนธรรมในการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจ การใชวัฒนธรรมเพื่อสรางและรัก ษาความสัมพันธ และ/หรือ
อํานาจของคนกลุมตาง ๆ ในสังคม
สม.617 สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางสังคมวิทยา
3 (3-0-9)
SA 617 Seminar in Sociological Theory and Issues
ประเด็นเฉพาะทางทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย ขอโตแยง ขอ วิพากษทฤษฎี และขอเสนอใหม
ทางทฤษฎีสังคมวิทยา และแนวคิดทางปรัชญา เชน แนวการตีค วาม สัญวิทยา การประกอบสราง และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม หลังโครงสรางนิยม หลังอาณานิคม เปนตนโดยอภิปรายผานงานเชิงปรัชญาและ
งานวิจัยทางสังคมวิทยาในประเด็นตาง ๆ อาทิ ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือ ง สังคมเมือง สังคมชนบท
ครอบครัว เปนตน
2.2) กลุมเครื่องมือและระเบียบวิธี
สม.621 การสรางเครื่องมือวัด
3 (3-0-9)
SA 621 Measurement
แนวคิดและหลักการวัดในการวิจัยทางสังคม ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวัด การตั้งคําถาม ระดับ
ของการวัด การทดสอบความตรง การทดสอบความเที่ยง และฝกปฏิบัติการในภาคสนามสําหรับการ
สรางเครื่องมือวัดในการวิจัยทางสังคมพรอมทําการตรวจสอบเครื่องมือที่ส รางขึ้นโดยอาศัยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
สม.622 สถิติข้นั สูงเพื่อการวิจัยทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 622 Advanced Statistics for Social Research
การวิเ คราะหตัวแบบ Log-linear การวิเ คราะหจํา แนกกลุม การวิเคราะหแบบแบงกลุม การ
วิเคราะหปจจัย การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหพหุระดับ และเทคนิคการวิเคราะหข อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางสถิตเิ หลานี้จะเนน การ
นําไปใชกับประเด็นการวิจัยทางสังคมเปนสําคัญ
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สม.623 วิธีวิทยาวิจัยเชิงสํารวจ
3 (3-0-9)
SA 623 Methodology for Survey Research
กระบวนการวิจัยเชิงสํารวจในทางสังคม ประเภทของการออกแบบการสํารวจ ปญหาในการ
วิจัย การตั้งสมมุตฐิ าน ตัวแปรและการเลือกตัวชีว้ ัด การสรางดัชนีแ ละการวัด การตรวจสอบความตรง
และความเที่ยงของการวัด การสรางแบบสอบถาม การบริหารจัดการและการสัมภาษณในงานภาคสนาม
การประมวลผลและการวิเคราะหขอ มูล ตรรกะของการสุมตัวอยางที่อาศัยความนาจะเปน ชนิดของการ
สุมตัวอยาง และการอนุมานทางสถิติ ไดแก การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน ตลอดจนการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตใิ นการประมวลผลและวิเคราะหขอ มูล
สม.624 วิธีวิทยาวิจัยประเมินผล
3 (3-0-9)
SA 624 Methodology for Evaluation Research
ความหมายและองคประกอบพื้นฐานของการวิจัยประเมินผล ขั้นตอนและประเภทของการวิจัย
ประเมินผล การวินิจฉัยปญหาของโครงการ การติดตามผลการดําเนินงาน ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล
และการประเมินผลกระทบของโครงการในดานตาง ๆ เชน ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ
เปนตน รวมทั้งแนวโนมใหม ๆ ของการวิจัยประเมินผล
สม.625 วิธีวิทยาวิจัยนโยบายทางสังคม
3 (3-0-9)
SA 625 Methodology for Social Policy Research
การวิเคราะหนโยบายทางสังคม กระบวนการสรางนโยบาย การมีสวนรวมของประชาชน การ
ทําประชาพิจารณ การประเมินผลของนโยบายทางสังคม และการวิพากษนโยบาย เชน จุดออนและจุด
แข็ง โอกาสของความสําเร็จ และความเสี่ยงที่จะลมเหลว ตลอดจนปจจัยที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในนโยบาย
สม.626 วิธีวิทยาวิจัยขามพรมแดน
3 (3-0-9)
SA 626 Methodology for Trans-border Research
การเปลี่ยนแปลงของวิธีวิทยาเพื่อใหสามารถอธิบายและวิเคราะหปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้นใน
กระแสโลกาภิวัตน เชน การ “ขามพรมแดน” ทั้งในแงทางภู มิศาสตรและรัฐชาติของ คน วัฒนธรรม
เทคโนโลยี ความรู ขาวสาร การขามพรมแดนในสาขาวิชา การขามพรมแดนของเพศภาวะ วิธีวิทยา
รวมถึงการวิจัยขามวัฒ นธรรม ประวัตศิ าสตรจากการบอกเลา ของผูถูก ทํา ใหไ รอํา นาจ การวิจัย
ปฏิบัติการหรือการวิจัยเพื่อเสริมอํานาจ การวิเคราะหเนือ้ หาของวัตถุทางวัฒนธรรมและสิ่งที่ไมใชวัตถุ
เชน เพลง เรื่องเลา เปนตน
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สม.627 สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
SA 627 Seminar in Tool and Research Methodology
การวิพากษเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยใหม ๆ รวมทั้งจุดออนและจุดแข็งของเครื่อ งมือและ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผา นมา เพื่อ นํา มาประยุก ตใชกับการทดสอบทฤษฎีทางสัง คมวิทยา เชน การสราง
เครื่องมือวัด เทคนิคการวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ ระเบียบวิธีการวิจัย เปนตน
3) วิทยานิพนธ
สม.800 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 1)
SA 800 Thesis
12 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2)
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาการวิจัยทาง
สังคม เขียนวิทยานิพนธ เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

1

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารยประจํา ปณิธี สุขสมบูรณ

2.

อาจารยประจํา

3.

อาจารยประจํา

4.

อาจารยประจํา

5.

อาจารยประจํา

ลําดับที่

คุณวุฒิ

Ph.D.
M.A.
สม.ม.
สม.บ.
จันทนี เจริญศรี
Ph.D.
M.A.
สม.ม.
ว.บ.
ธีระ สินเดชารักษ Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
อรอุมา เตพละกุล M.S.
ศศ.บ.
ศิริพร ศรีสนิ ธุอุไร สม.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Sociology
Gender and Culture
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociology
Sociology
สังคมวิทยา
ภาพยนตรและการภาพถาย
Demography
สถิติประยุกต
สถิติ
Urban Environmental Management
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยา
อิเลคทรอนิคส

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Leiden University, The Netherlands
University of Amsterdam, The Netherlands
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Essex, United Kingdom
University of Essex, United Kingdom
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Mahidol University, Thailand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Asian Institute of Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
2552
2547
2545
2541
2553
2550
2544
2539
2552
2544
2541
2543
2541
2542
2536
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3.2.2 อาจารยประจํา

1.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

เสมอชัย พูลสุวรรณ

2.

รองศาสตราจารย

วรพล พรหมิกบุตร

3.

ผูชว ยศาสตราจารย

นลินี ตันธุวนิตย

4.

รองศาสตราจารย

พรชัย ตระกูลวรานนท

5.

ผูชว ยศาสตรจารย

จิราภา วรเสียงสุข

6.

อาจารย

สุดแดน วิสทุ ธิลักษณ

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
สม.ม.
น.บ.
Ph.D.
สม.ม.
ป.บัณฑิต
ว.บ.
M.Phil.
M.A.
ร.บ.
ผ.ม.
Diploma
B.A.
สม.ม.
ร.บ.

สาขาวิชา
Physical Anthropology
Physical Anthropology
เกษตรศาสตร
Sociology
Sociology
สังคมวิทยา
นิติศาสตร
Sociology
สังคมวิทยา
บัณฑิตอาสาสมัคร
วารสารศาสตร
Social Anthropology
Social Anthropology
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การผังเมือง
Thertiary Education
Sociology
มานุษยวิทยา
การระหวางประเทศ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Michigan, U.S.A.
University of Michigan, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Northwestern University, U.S.A.
Northwestern University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Kent, UK.
University of Kent, UK.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The Australian National University, Australia
The Australian National University, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา
2534
2530
2523
2529
2526
2525
2520
2537
2525
2521
2520
2530
2528
2525
2528
2520
2519
2534
2530
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7.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

สายพิณ ศุพุทธมงคล

8.

ผูชว ยศาสตราจารย

ยุกติ มุกดาวิจิตร

9.

อาจารย

รัตนา โตสกุล

10.

อาจารย

ปณิธี สุขสมบูรณ

11.

อาจารย

ธีระ สินเดชารักษ

12.

อาจารย

พิเชฐ สายพันธ

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
สม.ม.
ร.บ.
Ph.D.
M.A.
สม.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.A.
อ.บ.
Ph.D.
M.A.
สม.ม.
สม.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
สม.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
Anthropology
มานุษยวิทยา
ความสัมพันธระหวางประเทศ
Anthropology
Anthropology
มานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร
Anthropology
Development Studies
ภาษาเยอรมัน
Sociology
Gender and Culture
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Demography
สถิติประยุกต
สถิติ
Ethnology
มานุษยวิทยา
การบัญชี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Harvard University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Washington, U.S.A.
Institute of Social Studies, The Netherlands
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Leiden University, The Netherlands
University of Amsterdam, The Netherlands
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Mahidol University, Thailand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Vietnam National University, Vietnam
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา
2550
2542
2526
2550
2543
2538
2533
2540
2529
2522
2552
2547
2545
2541
2552
2544
2541
2553
2539
2535
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13.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

พจนก กาญจนจันทร

14.

อาจารย

จันทนี เจริญศรี

15.

อาจารย

ศิริพ ร ศรีสินธุอุไร

16.

อาจารย

ชนิดา ชิตบัณฑิตย

17.

อาจารย

กนกรัตน กิตติวิวัฒน

18.

อาจารย

อรอุมา เตพละกุล

19.

อาจารย

พรทิพ ย เนติภารัตนกุล

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.A.
M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
สม.ม.
ว.บ.
สม.ม.
วศ.บ.

Archaeology
Landscape Archaeology
Translation Studies
ภาษาอังกฤษ
Sociology
Sociology
สังคมวิทยา
ภาพยนตรและการภาพถาย
สังคมวิทยา
อิเลคทรอนิคส

สม.ม.
ว.บ.
สม.ม.
วท.บ.
M.S.
ศศ.บ.
สม.ม.
อ.บ.

มานุษยวิทยา
หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Urban Environmental Management
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Bristol, UK.
University of Bristol, UK.
Warwick University, UK.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Essex, United Kingdom
University of Essex, United Kingdom
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Asian Institute of Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา
2549
2544
2543
2536
2553
2550
2544
2539
2542
2536
2547
2543
2544
2541
2543
2541
2550
2546
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3.2.3 อาจารยพเิ ศษและผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
M.S.
Sociology
Ph.D. Sociology
· อดีตอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย สายใจ คุมขนาบ
สม.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สค.ม. ประชากรศาสตร
M.Sc. Rural Development Planning
· อดีตอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย สมเพลิน เกษมรัตนสันติ
สส.บ. สังคมสงเคราะหศาสตร
ป.บัณฑิต สถิติประยุกต
M.A.
สังคมวิทยา
· อดีตอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย บุญมา นครอินทร
สม.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สค.ม. ประชากรศาสตร
M.Sc. Human Settlements Planning and Development
· อดีตอาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Illinois State University, U.S.A.
Iowa State University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Asian Institute of Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
University of Kansas, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Asian Institute of Technology, Thailand
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ลําดับที่
5.

6.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปราโมทย ประสาทกุล

ร.บ.
รัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A.
Sociology
Cornell University
Ph.D. Sociology
Cornell University
· อาจารยป ระจํา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิท ยาลัยมหิดล และประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย อารี จําปากลาย
วท.บ. สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศศ.ม. วิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A.
Sociology
University of North Carolina, U.S.A.
Ph.D. Sociology
University of North Carolina, U.S.A.
· อาจารยป ระจํา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิท ยาลัยมหิดล
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม ใชแผนการศึกษา
แผน ก ซึ่งเปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1 ทําเฉพาะ
วิทยานิพนธ และ แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผา นไดนั้น จะตองเปน งานเขียนที่เ สนอขอ
คนพบใหมทางสังคมหรือโตแยงขอคนพบเดิมที่มีอยูอยางมีเหตุผล จากการทํางานภาคสนาม การสํารวจ
ดวยตัวอยาง หรือเสนอผลการวิเคราะหโดยใชแนวคิดทางสังคมหรือขอสรุปใหมทางทฤษฎีที่เกี่ยวขอ ง
และเปนประโยชนตอ การพัฒนาการในทางวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 1 เปนตนไป (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ ก 1)
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2 เปนตนไป (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ ก 2)
5.4 จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ ก 1)
12 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ ก 2)
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) นักศึก ษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อ ใหคณบดีแ ตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
28

วิทยานิพนธและกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคาํ แนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธใ หเ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
1) อาจารยผู สอบวิท ยานิพ นธ ใหเ ปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบวิทยานิพ นธ ใหเ ปน ไปตามระเบีย บและขอ บัง คับ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตอ งไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
5.6 การเตรียมการ
คณะจะจัด การปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาแรกเขา ใหรับรูแ ละทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับขั้น ตอน
ขอบังคับ กฏระเบียบตาง ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง และอื่น ๆ ที่นักศึกษาพึงรับทราบเพื่อ เปนประโ ยชนในการ
วางแผนและเตรียมการสําหรับทําวิทยานิพนธ นอกจากนี้ตามหลัก สูตร คณะไดจัดรายวิช า สม.605
สัมมนาปฏิบัตกิ ารวิจัย ใหเปนรายวิชาบังคับเพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมการเกี่ยวกับหัวขอหรือประเด็นที่
สนใจศึกษาเพื่อพัฒนาเปนหัวขอในการทําวิทยานิพนธโดยอาศัยความสนใจของนักศึกษาและการศึกษา
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เ กี่ยวขอ ง พรอ มทั้งเปดโอกาสใหพดู คุยและปรึก ษาอาจารยที่ปรึกษาใน
รายวิชาดังกลาวเพื่อรวมกันพัฒนาหัวขอในการสัมมนาใหเปนหัวขอ ในการทําวิทยานิพนธตอ ไป ทั้งนี้
คณะจะเปด การสัม มนาความกา วหนา และนํา เสนอผลการศึก ษาใ นวิท ยานิพ นธที่นัก ศึก ษาได
ทําการศึก ษาทั้งในรายวิช าและนอกรายวิชาเพื่อ ประโยชนกับการเตรียมการของนักศึก ษาในการทํา
วิทยานิพนธ อีกทั้งยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมการสัมมนาอีกดวย
5.7 กระบวนการประเมินผล
ในกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธของนักศึกษานั้น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะเปน
ผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มเสนอหัวขอ โดยเปนดุล ยพินิจของคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ใหนักศึกษาเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาและ
กรรมการสอบวิทยานิพนธภายนอกหนวยงานเพื่อรวมกันใหความเห็นและวัดผลการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษา ภายหลังจากที่หัวขอวิทยานิพนธดงั กลาวไดรับการอนุมัตแิ ละไดมีการตั้งคณะกรรมการสอบฯ
โดยทําหนาที่เปนผูประเมินผลและทวนสอบในการสอบวัดผลทั้งในสวนของเคาโครงการศึกษาและ
สอบปองกันวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความสามารถในการออกแบบการวิจัย

1.2 ดานภาวะความเปนผูนํา ความรับผิดชอบ
และการทํางานรวมกับผูอื่น

1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ทดลองออกแบบการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณผานรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
2) ฝกปฏิบัตกิ ารวิจัยจริงในภาคสนามในการ
เรียนรายวิชาตาง ๆ และการทําวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ
3) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการ
ในลักษณะของการสัมมนา สัมมนาเชิง
ปฏิบัตกิ าร การบรรยายพิเศษ การประชุมที่
เกี่ยวของกับการออกแบบการวิจัย
1) กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุม และการกําหนดใหทุกคนมีสวนรวม
ในการนําเสนอรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษาทํางานรวมกับผูอื่นโดย
อาศัยกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะจัดขึ้น
3) สงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย
1) ในแตละรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียน อาจารย
ผูสอนจะเนนและแทรกความมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
2) สง เสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัตทิ ี่เ นน การฝก ปฏิบัตกิ ารวิ จัย ใน
ภาคสนามทั้งในการทํางานรายวิชา การคนควา
อิสระและการทําวิทยานิพนธ ซึ่งใหความสําคัญ
กับความมีคุณธรรมและจริยธรรม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาจะตองตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคมโดยรวม ซื่อสัตยสุจริต เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
สามารถวิเคราะหผลกระทบของผลการวิจัยตอบุคคล องคกรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพ
2) กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปน การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เนนและ
สนับ สนุน ใหนัก ศึก ษาฝก ปฏิบัตกิ ารวิจัย ผา นรายวิช าตา ง ๆ และการทํา วิทยานิพ นธ โดยแทรก
ความสําคัญของการมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมตอการทํางานวิจัยเพื่อรับใชบุค คล องคก ร และสังคม
รวมทั้งฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได เคารพและรับฟง ความคิดเห็น ของผูอื่น ตลอดจนเคารพและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบตาง ๆ ขององคกรและสังคมอยางเครงครัด
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
3.1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการ
เขารวมกิจกรรม
3.2) จํานวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
3.3) การประเมินผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
3.4) ความพึงพอใจของนายจางในดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการวิจัย สามารถ
วิเคราะหปญหาเพือ่ หาคําตอบในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม รวมทั้งประยุกตองคความรูที่
มีแ ละใชระเบียบวิธีวิจัย ที่เ หมาะสมในการศึก ษา สามารถออกแบบและวางแผนการวิจัย ติดตาม
ความกาวหนาขององคความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ทฤษฎี เครื่องมือ และระเบียบวิธีในการวิจัย รวมทั้งนําไป
ประยุกตใชได มีความรู ความเขาใจและความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อ ง และเล็งเห็น ถึงการ
เปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของกระบวนทัศนและแนวทางในการวิจัยใหม สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาการวิจัยทางสังคมกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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2) กลยุทธการสอนทีใ่ ชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ทั้งการบรรยาย
รวมกับการอภิปราย ศึกษาคนควาดวยตนเอง วิเคราะหและใชกรณีศึกษา การเรียนรูแบบมีสวนรวม การ
เรียนรูจากสถานการณจริง โดยมุงเนนและสนับสนุนใหนักศึกษาคนควาหาความรูในเรื่อ งที่ส นใจอยาง
เต็มที่ ตลอดจนฝกการนําความรูที่มีไปประยุกตใช
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
3.1) การประเมินผลจากการสอบ เชน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบ
ไลปลายภาค รายงานที่นักศึกษาจัดทําในรายวิชา เปนตน
3.2) การประเมินผลจากการทําวิทยานิพนธ เชน การประเมินเคาโครงการวิจัยเพื่อทํา
วิทยานิพนธ การสอบปองกันวิทยานิพนธ เปนตน
3.3) ความพึงพอใจของนายจางในดานความรู
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาน คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค โดยใชองค
ความรูทางการวิจัยและที่เกี่ย วขอ ง รวมทั้งใชประสบการณในภาคสนามเพื่อ ใหเ กิดความเขา ใจใน
ปรากฏการณทางสังคม สามารถสืบคน ตีความ วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
สามารถประยุกตใชความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางสังคมไดอยางเหมาะสม
2) กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชการสอนที่หลากหลาย ประกอบดวยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และคนควาดวย
ตนเองภายในการแนะนําอยาใกลชิดของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําในรายวิชา
3.2) การประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญาของนักศึกษา
3.3) ความพึงพอใจของนายจางในดานทักษะทางปญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาจะตองสามารถสื่อสารกับกลุมคนที่มีความหลากหลายได มีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถใชองคความรูที่มีมาชี้นําสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและกลุม ใจกวาง รับฟงและยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
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2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่เนนใหนั กศึก ษาไดฝกทํางานเปน กลุม มีการอภิปราย ตั้งคํา ถาม แกไ ข
ปญหา และรับผิดชอบ ตลอดจนนําเสนอและวิเคราะหปญหาในรายวิชา โดยที่อาจารยผูส อนจะคอย
ชี้แนะแนวทางในการแกไขปญหาและเปดโอกาสใหแสดงออกถึงภาวะผูนําและผูตามของการจัดทํางาน
ปฏิบัติการของนักศึกษา
3) กลยุท ธก ารประเมิน ผลการเรียนรูดา นทัก ษะความสัมพัน ธร ะหวา งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
3.1) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําในรายวิชา
3.2) การประเมินผลการเรียนรูดา นความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา
3.3) ความพึงพอใจของนายจางในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาจะตองสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ทั้งทักษะการพูด เขียน
อาน ฟง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ และสื่อสารไดอยางเหมาะสมทันตอ
ความกาวหนาของสถานการณปจจุบัน สามารถคิดวิเคราะห จําแนก และตีความขอมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อการแกไขปญหาและตัดสินใจ
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทัก ษะในการวิเคราะห เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหทดลองและฝกปฏิบัตจิ ริง
โดยอาศัยสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในสถานการณจริงและสถานการณจําลองเพื่อนําเสนอ
วิธีการแกปญหาจากคําถามในการวิจัยที่กําหนดไดอยางเหมาะสม อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เปด โอกาสใหนัก ศึก ษาไดฝก ทัก ษะการนํา เสนอดวยปากเปลา และการเขีย นเพื่อ สื่อ ความที่มี
ประสิทธิภาพและสรางสรรคทั้งในและนอกชั้นเรียน
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3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทัก ษะในการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําในรายวิชา
3.2) การประเมินเคาโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
3.3) การสอบปองกันวิทยานิพนธ
3.4) การประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารของนักศึกษา
3.5) ความพึงพอใจของนายจางในดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
3. แผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจ ากหลัก สูต รสูร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม
2) เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3) สามารถวิเคราะหผลกระทบของผลการวิจัยตอบุคคล องคกร และสังคม
3.2 ความรู
1) มีความรูค วามเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการวิจัย
2) สามารถวิเคราะหเพื่อหาคําตอบในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสั งคม รวมทั้ง
ประยุกตองคความรูที่มีและใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษา
3) ติดตามความกาวหนาขององคความรูที่เกี่ยวกับเนื้อหา ทฤษฎี เครื่องมือ และระเบียบวิธี
ในการวิจัย รวมทั้งนําไปประยุกตใชได
4) สามารถบูร ณาการความรูในสาขาการวิจัย ทางสัง คมกับ ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของได
3.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบและสรางสรรค
2) สามารถสืบคน ตีความ วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการได
3) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางสังคมไดอยางเหมาะสม
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3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและกลุม
3) ใจกวาง รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
4) มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ทัง้ ทักษะการพูด เขียน อาน ฟง
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ และสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ทันตอความกาวหนาของสถานการณปจจุบัน
3) สามารถคิดวิเคราะห จําแนก และตีความขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ การ
แกไขปญหาและตัดสินใจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
l ความรับผิดชอบหลัก ¡ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาบังคับ
สม.601
ทฤษฎีทางสังคมวิทยารวมสมัย
สม.602
วิธีวิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ
สม.603
วิธีวิทยาวิจัยเชิงปริมาณ
สม.604
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคม
สม.605
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
วิชาเลือกกลุมแนวคิดและทฤษฎี
สม.611
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม
สม.612
มุมมองทางสังคมวิทยาวาดวยจิตวิทยาสังคม
สม.613
การเปลี่ยนแปลงและขบวนการเคลื่อนไหว ทางสังคม
สม.614
ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
สม.615
ประเด็นเพศภาวะในสังคมวิทยา
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5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และการ
และความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3
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1 2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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รายวิชา

สม.616
สังคมวิทยาวัฒนธรรม
สม.617
สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางสังคมวิทยา
วิชาเลือกกลุมเครื่องมือและระเบียบวิธี
สม.621
การสรางเครื่องวัด
สม.622
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคม
สม.623
วิธีวิทยาวิจัยเชิงสํารวจ
สม.624
วิธีวิทยาวิจัยประเมินผล
สม.625
วิธีวิทยาวิจัยนโยบายทางสังคม
สม.626
วิธีวิทยาวิจัยขามพรมแดน
สม.627
สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ
สม.800
วิทยานิพ นธ
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5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และการ
และความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3
4
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2553 ดังนี้
1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
2) การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นัก ศึกษาได คาระดับ S หรือ
ระดับไมตํา่ กวา C เทานั้น รายวิช าที่นักศึก ษาไดคาระดับ ต่ํากวา C ไมวาจะเปน รายวิชาบังคับหรือ
รายวิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3) นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เ ปนรายวิช าบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคา ระดับ S หรือ ระดับ
ไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคา ระดับตามความในวรร คแรกนั้น หากเปน รายวิชาเลือก นักศึก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมตํา่ กวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
4) การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได ) หนวย
กิตทีไ่ ดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
5) การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไม
ผาน) และไมนับหนวยกิต
6) เงื่อ นไขอื่น ๆ ใหเ ป น ไปตามขอ บัง คับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน
2) คัดเลือกรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทวนสอบกําหนด
3) คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน รายงานประจําภาคและ/
หรือโครงงานอื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
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4) กรณีทําวิทยานิพนธตอ งปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ งการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
วิทยานิพนธ พ.ศ.2535
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1
1) ไดคา ระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หรือศึกษาและสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
2) ไดร ะดับ S ในการสอบวิทยานิพ นธ โดยการสอบปากเปลา ขั้น สุด ทาย โดย
คณะกรรมการที่ค ณะสังคมวิทยาและมานุษ ยวิทยาแตงตั้ง และนํา วิทยานิพนธที่พิมพแ ละเย็บเลม
เรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพมิ พ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิช าการ หรือ เสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
4) ตอ งปฏิบัติต ามเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ค ณะสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยา แ ละ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
3.2 สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา 36 หนวยกิต
2) ไดคา ระดับเฉลี่ยสะสมไมตํา่ กวา 3.00
3) ไดคา ระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่ม หาวิทยาลัย
กําหนด หรือศึกษาและสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4) ไดร ะดับ S ในการสอบวิทยานิพ นธ โดยการสอบปากเปลา ขั้น สุด ทา ย โดย
คณะกรรมการที่ค ณะสังคมวิทยาและมานุษ ยวิทยาแตงตั้ง และนํา วิทยานิพนธที่พิม พแ ละเย็บเลม
เรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่ งพิมพทางวิช าการ หรือ เสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
6) ตอ งปฏิบัติต ามเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ค ณะสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยา แ ละ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
39

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแก อาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะตลอดจนหลักสูตรที่ส อน บทบาทหนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึง
สิทธิผลประโยชนของอาจารย
2) มอบหมายใหอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่เี ลี้ยง โดยมีหนาที่ใหคาํ แนะนําและคําปรึกษา
เพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะฯ รวมสอนวิชาเดียวกันเพื่อมอบหมายใหอาจารย
ใหมรับผิดชอบการสอนในวิชานั้นตอไป ตลอดจนประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ของอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งใน
และตางประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลใหทันสมัยโดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณการสอนกับอาจารยทั้งในและตางคณะ รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม
2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเองเปนรอง
3) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะปฏิบัตกิ ารในการวิจัยและแลกเปลี่ยนองคความรูใน
เวทีวิชาการตาง ๆ
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5) กระตุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในลัก ษณะของผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัยในงานสัมมนา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) คณะประกาศขอ ปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทาง
การควบคุมคุณภาพ
2) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ใหกลุมวิชาตามสาขา
และกลุมวิชาเสนอผูประสานงานรายวิชาเพื่อการแตงตั้ง
4) กลุมวิช าควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผลการเรียนใหเ ปน ไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุ ณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
6) แตงตั้งกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒ นาหลัก สูต รใหทัน สมัย 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ - หลัก สูต รสามารถอา งอิง กับ
เพื่ อ เปน ผูนํา ในการสรา งองค มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานได
ความรูใหม
2. พิจารณาปรับ ปรุง หลัก สูต ร - จํา นวนรายชื่อ คณาจารยแ ละ
2. ตรวจสอบและ ปรับ ปรุง ทุก 5 ป
ประวัติ
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 3. กํา หนดวุฒิก าร ส อนของ - จํา นวนบุค ลากรผูส นับ สนุน
3. ปร ะ เ มิน ม าต ร ฐ า น ข อ ง อาจาร ยผูส อน ตาม เ ก ณ ฑที่ การศึกษา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
มหาวิทยาลัยกําหนด
- ผลการประเมิน การสอนของ
4. มีก ารประเมิน หลัก สูตรโดย อาจารย
คณะกร รมการผูท รงคุณ วุฒิ - ป ร ะ เ มิน ห ลัก สูต ร โ ด ย
ภายในทุก 5 ป
คณะกร รมการผูท รงคุณ วุฒิ
5. ประเมิน ความพึง พอใจของ ภายในทุก 5 ป
หลักสูตรและการเรียนการสอน - ประเมิน ความพึง พอใจของ
โ ด ย ม ห า บัณ ฑิต ที่สํา เ ร็จ หลักสูตรและการเรียนการสอน
การศึกษา
โ ด ย ม ห า บัณ ฑิต ที่สํา เ ร็จ
การศึกษาทุก 5 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป ซึ่งแบงออกเปนงบบุคลากรและงบดําเนิน การ
งบประมาณที่ไดรับในสวนงบบุคลากร จะเปนคาใชจายในหมวดเงินเดือ นและหมวดคาจางประจําของ
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจางประจํา
สําหรับงบดําเนินการ คณะไดมีการบริหารงบประมาณในหมวดของคาตอบแทน ใชสอย และ
วัสดุ เพื่อการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ เชน การจางคาตอบแทนวิทยากรภายนอกที่คณะเชิญสอน
ในหลักสูตรหรือในหัวขอสําคัญๆ การบํารุงรักษาสํานักงาน หองจัดการเรียนการสอน หองคอมพิวเตอร
เปนตน
สําหรับงบประมาณรายไดหนวยงาน (งบพิเศษ) โครงการบัณ ฑิตศึก ษาไดรับงบประมาณ
สนับสนุนในงบเงินอุดหนุน เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนในดานการสัมมนาหัวขอ วิทยานิพนธ
การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดซื้อ หนังสือสําหรับหองอานหนังสือของโครงการฯ และดานการบํารุง
ซอมแซมวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน เปนตน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีหอสมุดปรีดี พนมยงค
ที่ศูนยทาพระจันทรที่มีหนังสือ ดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูล ที่จะใหสืบคน
จํานวน 21,930 เลม สวนระดับคณะก็มีหนัง สือ ตําราเฉพาะทาง และวิทยานิพนธจํานวนกวา 400 เลม
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียงโดยมีหองคอมพิวเตอรไว
บริการนักศึกษาอีกจํานวน 20 เครื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2) ใหอ าจารยผูส อนและผูเ รีย นเสนอรายชื่อ ตํารา วารสาร หรือ ฐานขอ มูล ในสาขาวิช า
แลวทางคณะกรรมการฯ รวบรวมเสนอสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยจัดซื้อ
3) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัด ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ รวมทั้งสื่ อ ตา งๆ เชน
ภาพยนตรทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาใชในการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) รวบรวมจัดทําสถิตจิ ํานวนเครื่อ งมืออุปกรณตอ หัวนัก ศึกษา ชั่วโมงการใชหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
2) สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อ ดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติการใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตอ ง
มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการวิจัยทางสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ ง โดยมี
กระบวนการดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหม ดังนี้
1) กําหนดคุณสมบัตอิ าจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและความตองการของ
หลักสูตร
2) ประกาศและเสาะหาผูม ีคณ
ุ สมบัตติ ามตองการ
3) สืบคนประวัตแิ ละคุณสมบัตขิ องผูสมัครจากแหลงขอ มูลที่เ ชื่อถือ ไดอยางเปนระบบและมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
4) ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
5) เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัตงิ านตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูต รและอาจารยประจําหลัก สูตรจะตอ งประชุมรวมกัน ในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอ มูล เพื่อเตรีย มไวสําหรับก ารปรับปรุง หลัก สูตร ตลอดจนปรึก ษาหารือ แนวทางที่จะทํา ใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพเิ ศษ
1) การจัดจาง/เชิญอาจารยพิเศษทําการสอน จะทําเฉพาะหัวขอ เรื่อ งที่ตอ งการความเชี่ยวชาญ
พิเศษ หรือในกรณีที่คณะฯ มีความจําเปนเทานั้น
2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผูอํานวยการบัณฑิตศึก ษากลั่นกรองความตอ งการเชิญอาจารย
พิเศษที่อาจารยในสาขาวิชาหรือผูประสานงานรายวิชาเสนอ พรอ มทั้งเสนอประวัติ รวมทั้งผลงานที่ตรง
กับหัวขอที่จะสอนเพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ 2) ใน
กรณีที่มีความจําเปนตองการจัดจางอาจารยพเิ ศษ เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4) การจัดจางอาจารยพเิ ศษ มีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา
5) คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพเิ ศษ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และควรมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2) มีการกําหนดคุณสมบัตใิ หตรงตามภาระหนาที่หรือตําแหนงที่รับผิดชอบ เชน นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่บัญชี เปนตน
3) มีการสอบแขงขันเพื่อรับเขาทํางานดวยการสอบขอ เขียนและสอบสัมภาษณ โดยขอ สอบให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัตงิ านตามตําแหนงและทัศนคติที่ดีตอ งานใหบริก ารอาจารยและ
นักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1) จัดใหมีการทัศนศึกษาตามความเหมาะสม
2) ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
3) คณะมีห นวยวิจัย สถาบัน และวิจัย เพื่อ พัฒ นา โดยมีก ารสนับ สนุน งบประมาณประจํา ป
เชนเดียวกับ หนวยวิจยั อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีก ารแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึก ษาทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่ และ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เพื่อใหคาํ แนะนําและ
ดูแลนักศึกษาตลอดกระบวนการทําวิทยานิพนธ ซึ่งอาจารยทุก คนจะตอ งจัดทําตารางการทํางานติดไว
หนาหองทํางานและในเว็ บไซตข องคณะเพื่อใหนักศึก ษาสามารถขอคําปรึกษาในเวลาที่สะดวกของ
อาจารยได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ใชหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามขอ บังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัยนัก ศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 เรื่องการอุทธรณ
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กองแผนงาน) ไดทําการสํารวจภาวการณมีงานทํา ความตอ งการ
ของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุก สิ้นปการศึกษา ซึ่งโครงการ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ ไดนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย
6.2 จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
ทุกๆ 5 ป กอนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
สําหรับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่ผานมา (ตัวเลขการประกันคุณภาพของคณะฯ ป
การศึกษา 2552) มีดงั นี้
ก) อัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอ ของมหาบัณฑิตใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาเทากับรอยละ 100
ข) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมนอยกวา 3.5 จาก 5 โดย
มีความพึงพอใจในดานความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ ในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปท่ี 1
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
P
การวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคลองกับ
P
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 กอน
P
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการสอนทุกรายวิชาที่เปด
P
สอนในแตละภาคการศึกษา
5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ
P
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

ปท่ี 2

ปที่ 3

ปท่ี 4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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7)

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

14)
15)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปท่ี 1
มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอนหนานี้
อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศดานการจัดการเรียน
P
การสอน (เฉพาะปที่มีอาจารยใหม)
อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
P
หรือวิชาชีพอยางนอย 1 ครั้งตอป
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
P
พัฒนาดานวิชาการไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตไมต่ํากว่ํา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2
รอยละของนักศึกษาที่สอบเคาโครงวิทยานิพนธผานใน
ครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 50
รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา ไมตํา่ กวารอยละ 80

ปท่ี 2

ปที่ 3

ปท่ี 4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือ ไม มากนอยเพียงใด โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติก รรมการเรียนของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึก ษา การตอบคําถามของนัก ศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อ รวบรวม
ขอมูลจากที่กลาวขางตนไดแ ลว ก็จะสามารถประเมินเบื้อ งตนไดวา ผูเรียนมีค วามเขาใจหรือ ไม มาก
นอยเพียงใด หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดก็จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน นอกจากนี้
การสอบกลางภาคและการสอบไลปลายภาคจะสามารถชี้ไดวา ผูเ รียนมีค วามเขาใจในเนื้อ หาวิชาที่
อาจารยสอนไปหรือไม มากนอยเพียงใด หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา
การชี้แ จงเปา หมาย วัตถุประสงคข องรายวิชา เกณฑการวัดและประเมิน ผล และการใชสื่อการสอน
เมื่อสิ้นสุดรายวิชาและผลการประเมินจะถูกสงตรงตออาจารยผูสอนโดยคณะจะรวบรวมผลการประเมิน
ไปปรับปรุงทักษะการสอนและการวางแผน การพัฒนาใหสอดคลอง และ/หรือ ปรับปรุงกลยุทธการ
สอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน
2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
3) ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นปและจาก
ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตร
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
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2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ ๆ
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
4) จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก 1
ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ
งานวิจัย
- 2008. Remittances and ‘Social Remittances’: Their Impact on Livelihood of Thai Women in
the Netherlands and Non-Migrants in Thailand. Gender, Technology and Development 12 (3): 461482.
- 2008. “Transnational Motherhood”: Caring from a Distance. Paper presented at the 10th
International Conference on Thai Studies, 9-11 January, Bangkok, Thailand.
- 2007. Remittances and ‘Social Remittances’: Their Impact on Lived Experiences of Thai
Women in the Netherlands and Non-Migrants in Thailand. Paper presented at Conference on
International Migration, Multi-Local Livelihoods and Human Security: Perspectives from Europe,
Asia and Africa, 30-31 August, The Hague, the Netherlands
- 2007. Cross-border marriage as a migration strategy: Thai women in the Netherlands.
Paper presented at the International Conference on Gender, Generations and the Family
in International Migration, 14-16 June, Florence, Italy.
- 2005. “My home is here and there”: Thai migrant women in the Netherlands. Paper presented
at the 9th International Conference on Thai Studies, 3-6 April, Illinois, USA.
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อาจารย ดร.จันทนี เจริญศรี
งานวิจัย
- วัฒนธรรมวัยรุน: แบบแผนการใชเวลาวางในบริบทของสังคมบริโภค (วิจัยรวมกับ ผศ. ณัฐจรี
สุวรรณภัฏ และ น.ส. มานิตา ชาญชัย)
- วัยรุน แกรฟฟต้ี แตง/แขง การใชเวลาวางของวัยรุนในสังคมแหงวัฒนธรรมบริโภค
- สื่อ ศิลป ทองถิ่น อัตลักษณ: บทสํารวจองคความรูดานวัฒนธรรม (วิจัยรวมกับ ผศ.ดร.นลินี
ตันธุวนิตย)
หนังสือ/ตํารา
- โพสตโมเดิรนกับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : วิภาษา. 2544.
อาจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ
งานวิจัย
- แบบแผนและแนวโนมการขอรับสิทธิประโยชนของผูประกันตนภายใตกองทุนประกันสังคม,
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2551
- โครงการบูรณาการการจัดเก็บตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
10, สํานักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551
- การพฒนาแบบจําลองเพื่อวิเคราะหความยากจนและสถานการณความมั่นคงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต, สํานักเลขานายกรัฐมนตรี, 2550
- การศึกษาติดตามผลบัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รุนปการศึกษา 2545,
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549
- ผลกระทบทางสังคม กรณีโครงการทอสงกาซธรรมชาติทางตะวันตก เสนที่ 3, สถาบันไทยคดี
ศึกษา, 2548
- การสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานไรฝม ือในภาคอุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547
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อาจารย อรอุมา เตพละกุล
งานวิจัย
- คูมือการจัดการกระบวนการมีสวนรวมและการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่
อาจไดรับผลกระทบ, โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด, ไดรับทุนสนับสนุนจากองคกรบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน), 2552. (ผูรวมวิจัย)
อาจารย ศิริพร ศรีสิทธุอุไร
งานวิจัย
- คูมือการจัดการกระบวนการมีสวนรวมและการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่
อาจไดรับผลกระทบ, โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด, ไดรับทุนสนับสนุนจากองคกรบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน), 2552 (หัวหนาโครงการ)
- โครงการวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑทอ งถิ่น ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
ระยะที่ 1 : สรางเครือขายและสํารวจสภาพพิพธิ ภัณฑทองถิ่น, 2547. (ผูรวมวิจัย)
ระยะที่ 2 : จัดทําฐานขอมูลพิพธิ ภัณฑทองถิ่นในประเทศไทย, 2550. (ผูรวมวิจัย)
* ไดรับทุนสนันสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- พลวัตและความหมายของพิพธิ ภัณฑทองถิ่น:กรณีศึกษาพิพธิ ภัณฑพ้นื บานวัดมวง จ.ราชบุรี
และพิพธิ ภัณฑบานเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม, 2546.
* ไดรับทุนสนันสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.)
หนังสือ
- พิพธิ ภัณฑภาคสนาม: ประสบการณจากคนลองทํา (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน), 2551.
- พิพธิ ภัณฑบันทึก: ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ (บรรณาธิการ)
กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2551
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ภาคผนวก 2
ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร (ปการศึกษา 2553)
ภาระการสอนกอนเปด
หลักสูตร (ชั่วโมง:สัปดาห)
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

รายนามอาจารย

อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ
อ.ดร.จันทนี เจริญศรี
อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ
อ.อรอุมา เตพละกุล
อ.ศิริพร ศรีสินธุอุไร

ป.ตรี
ภาค
(1,2)

ประกาศฯ ป.โท
บัณฑิต
ภาค
(1,2)

ภาระการสอนหลังเปด
หลักสูตร (ชั่วโมง:สัปดาห)

ป.เอก รวมภาค ป.ตรี
(1,2)
ภาค
(1,2)

6,6
- , 3 -,3
- 6 , 12
----------ลาศึกษาตอตางประเทศ---------9 , 7.5 5 , 5 4.5 , 6 - 18.5,18.5
- ,3 - , 2 -,3
- -,8
3 , 6 - - 3,- 6,6

3 ,3
3, 3
9 , 7.5
6,3
3,6

ประกาศฯ ป.โท
บัณฑิต ภาค
(1,2)

-

, , ,, -

3,3
3, -,3
-,3
3,-

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระกอนเปด
การคนควาอิสระหลังเปด
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา) หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
ป.เอก รวมภาค วิทยานิพนธ การคนควา
วิทยานิพนธ การคนควา
(1,2)
อิสระ
อิสระ

-

6,6
6,3
9 , 10.5
9,6
6,6

1
-

-

1
-

-
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ภาคผนวก 3
ขอบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.2535 พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
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