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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสังคมวทิยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 

สาขาวิชามานุษยวิทยา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25430051101476 
 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Anthropology 

  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) 
                 ชื่อย่อ   สม.ม. (มานุษยวิทยา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Master of Arts (Anthropology) 
                     ชื่อย่อ    M.A. (Anthropology) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง 
 5.2 ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยเป็นหลักและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยา พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิดสอนใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  22  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563  
ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

  ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  24  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา มีความรู้ความสามารถในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของ
ปัจจัยต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถเข้าท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง  
ในฐานะนักวิจัย นักพัฒนา ครู อาจารย์ และงานทางด้านวัฒนธรรม และสื่อมวลชน รวมถึงประกอบอาชีพ
อิสระ 
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9. เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาท่ีจบ 

 ศาสตราจารย์  
ดร. 

เสมอชัย  
พูลสุวรรณ 

- Ph.D. (Physical Anthropology), University of Michigan,  
Ann Arbor, U.S.A. (2534)   
- M.A. (Physical Anthropology), University of Michigan,  
Ann Arbor, U.S.A. (2530) 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523) 

 รองศาสตราจารย์  
ดร. 

ยุกต ิ
มุกดาวิจิตร 

- Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, U.S.A. (2550) 
- M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, U.S.A. (2543) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538) 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

 รองศาสตราจารย์  
ดร. 

อนุสรณ์  
อุณโณ 

- Ph.D. (Anthropology), University of Washington, U.S.A. (2553) 
- M.A. (Anthropology), University of Washington, U.S.A. (2551) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
- อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2539) 
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2536) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 สถานที่: โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 

และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์  

10.2 อุปกรณ์การสอน: โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีอุปกรณ์การเรียน
การสอน ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือที่มีหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย (คอมพิวเตอร์) ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนมีโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เครื่องฉายวีดีทัศน์ และเครื่อง 
LCD เป็นต้น 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     ปัจจุบันเกิดการขยายตัวของการศึกษาระดับปริญญาตรี และความต้องการนักวิชาการและ
นักวิจัย ที่ส่งผลให้มีผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง คณะจึงเปิดหลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาที่เป็นหลักสูตรโครงการปกติ เรียนเต็ม
เวลาในวันและเวลาราชการ เน้นการเรียนการสอนในเชิงวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และ
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ใช้ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของความสัมพันธ์
เชื่อมต่อกันในระดับนานาชาติ ทั้งในโลกสากลและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ทิศทาง
การศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันการเชื่อมต่อและพัฒนาการใหม่ๆ ของสังคมโลกและภูมิภาค 
ตลอดจนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการกับโลกวิชาการสากลและในภูมิภาค 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                              ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างรวดเร็ว จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ทางสังคมศาสตร์สาขามานุษยวิทยาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
นอกเหนือจากประเด็นวิจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง 
ศาสนา สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีมิติด้านการเคลื่อนย้ายผู้คน เทคโนโลยีดิจิทัล และการก้าวข้ามศาสตร์
ระหว่างมานุษยวิทยากับสาขาวิชาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ โบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ ภาษา 
หรือแม้แต่กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น จากความตื่นตัวในการศึกษาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ท าให้คณะเล็งเห็นถึงแนวโน้มของความสนใจศึกษาเน้นหนักในประเด็นมรดกวัฒนธรรม
มากยิ่งขึ้น 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
                 เน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจอย่างเต็มที่ 
นักศึกษามานุษยวิทยาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงนั้นอย่างมีเหตุมีผล มีหลักฐานรองรับ 
ตลอดจนสามารถวิพากษ์และเสนอความคิดของตนเองได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพและสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้ น การพัฒนาหลักสูตร
ยังมีเนื้อหาที่มีทิศทางสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวโน้มทางวิชาการใหม่ๆ ทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค 

                  ในแง่ของการพัฒนาความสนใจเฉพาะทาง นอกจากหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
พัฒนาความสนใจทางวิชาการเฉพาะทางของตนเองได้ เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความสนใจ
ใหม่ๆ ของโลกวิชาการสากลและภูมิภาค หลักสูตรนี้จึงสร้างจุดเน้นของแขนงวิชาอย่างชัดเจน กล่าวคือมี
แขนงวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและแขนงวิชามรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองแขนง
ต่างก็มีพ้ืนฐานร่วมกันที่การสร้างให้นักศึกษามานุษยวิทยาจะมีความช านาญการวิจัย สามารถศึกษาข้อมูล
ภาคสนามระดับลึกเพ่ือเปรียบเทียบสังคม เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ และเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถสร้างบทสนทนากับวงการวิชาการมานุษยวิทยาสากลได้  
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ขณะที่แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรมจะเน้นให้นักศึกษาพัฒนาความสนใจด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในมิติต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนที่เปิดรายวิชาต่างๆ เช่น มานุษยวิทยาภาษา 
มานุษยวิทยาการเมือง ชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาศาสนา ส่วนแขนงมรดก
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาจะเน้นให้นักศึกษาที่สนใจงานทางด้านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ 
มรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างสอดคล้องกับการเติบโต
ของบุคลากรทั้งอาจารย์และนักวิจัยด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา และทรัพยากรด้านนี้ของคณะ 
อันมีห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยากายภาพและชาติพันธุ์วิทยาและพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้เป็นก าลังส าคัญในสังคม ที่จะท าหน้าที่
ทางด้านการสอน การวิจัย การท างานพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากจะผลิต
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจสภาวการณ์สังคมและวัฒนธรรมให้แก่สังคมแล้ว หลักสูตรปรารถนา
ที่จะสร้างสมาชิกของสังคมที่ตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่างๆ 
สามารถพิจารณาความแตกต่างเพ่ือท าความเข้าใจ ท าให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิด ค่านิยม 
วิถีปฏิบัติของผู้อ่ืน สามารถพินิจ ตั้งค าถาม วิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเอง เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับคนกลุ่มอ่ืนในสังคมไทย ในระดับภูมิภาคและระบบโลกได้อย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน มุ่งสร้างสรรค์สังคมท่ีมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

       หลักสูตรมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา ยังเปิดทางเลือกที่มากขึ้นให้กับผู้เรียนว่าจะน าความรู้
ทางมานุษยวิทยาในหลักสูตรใหม่ไปประยุกต์ใช้  โดยสามารถเลือกที่จะเข้ามาศึกษาเพ่ือน าความรู้ไปต่อ
ยอดในทางวิชาการ หรือเพ่ือน าไปใช้ในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขยายฐานความรู้ของสาขา
มานุษยวิทยาเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของสังคมในระดับต่างๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการขยายโอกาสให้
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้ความรู้เพ่ือตอบรับกับความคาดหวัง
ของสังคมให้เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังคงรักษาความเข้มแข็งในทางวิชาการไปพร้อมกัน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
         วิชาบังคับและวิชาเลือกศึกษาร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนที่ต้องมาเรียน 
  -ไม่มี- 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  -ไม่มี- 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
      มานุษยวิทยาเป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่ปรารถนาจะท าความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในแง่ที่

มนุษย์เป็นผลิตผลของระบบสังคมวัฒนธรรมที่เขามีชีวิตอยู่ และในแง่ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างสรรค์ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตรอบๆ ตัวของเขา ดังนั้นเนื้อหาของมานุษยวิทยาจึงมี
ขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต พฤติกรรม ความคิด
ความเข้าใจ การให้ความหมาย ตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก มานุษยวิทยาเน้นการพิจารณาปัญหา
อย่างรอบด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการศึกษาที่เจาะลึกเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่ม ในระดับชุมชนและ
ปัจเจกบุคคล มีแนวทางการค้นคว้าข้อเท็จจริงในระดับที่เป็นประสบการณ์ของบุคคล และเชื่อมโยง
ประสบการณ์นั้นเข้ากับโครงสร้างหรือระบบที่ใหญ่และกว้างกว่าบุคคล 

ความส าคัญ 
       มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้เป็นก าลังส าคัญในสังคมที่จะท าหน้าที่

ทางด้านการสอน การวิจัย การท างานพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น 
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยาปรารถนาที่จะสร้างสมาชิกสังคมที่สามารถตั้ง
ค าถามที่ท้าทาย สามารถวิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเองในสังคมไทย ภูมิภาคและระบบโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      เพ่ือให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้  
      1) มีความรู้มานุษยวิทยาสากล ความรู้ทางมานุษยวิทยาสากลสั่งสมจากการเปรียบเทียบ

ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมในที่ต่าง ๆ ของโลก จนท าให้เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับลักษณะของสังคม
วัฒนธรรมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ความคิดความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจ อ านาจ บุคลิกภาพของ
บุคคล ความรู้เหล่านี้มีการไตร่ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้มานุษยวิทยาที่เป็นสากล ในระดับท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

      2) มีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตในสังคมไทย การศึกษาสังคมไทยอาศัยแนวทฤษฎีมาพินิจ
พิเคราะห์ อธิบาย และวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจที่ส าคัญเกี่ยวกับชีวิตใน
สังคมไทย การศึกษาทางมานุษยวิทยาจึงต้องสนองตอบต่อประเด็นหรือปัญหา และความต้องการของ
สังคมในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นเองภายในสังคมไทยก็ดี หรือความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาจาก
ภายนอกก็ดี ล้วนมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหา และความสนใจใหม่ๆ 
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ขึ้นตลอดเวลา เงื่อนไขเหล่านี้ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเดิม เพ่ือให้สามารถตอบรับ
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันได้ 

      3) พัฒนาความรู้ที่มีความเป็นเฉพาะทาง นอกจากหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
พัฒนาความสนใจทางวิชาการเฉพาะทางของตนเองได้ เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความสนใจ
ใหม่ๆ ของโลกวิชาการสากลและภูมิภาค หลักสูตรนี้จึงสร้างจุดเน้นของแขนงวิชาอย่างชัดเจน กล่าวคือมี
แขนงวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและแขนงวิชามรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา แขนงมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมจะเน้นพัฒนาความสนใจด้านสังคมและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยาภาษา 
มานุษยวิทยาการเมือง ชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาศาสนา ส่วนแขนงมรดก
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาจะเน้นพัฒนาความสนใจงานทางด้านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ 
มรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
        
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นการวิจัย 
เป็นหลัก 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวจิัยและ
เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการสอน 
2. ฝึกให้นักศึกษาท าวิจัยตั้งแต่การเรียน
รายวิชาไปจนถึงการท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระ/ วิทยานิพนธ ์
3. ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท าวิจัย เชน่  การสัมมนา เสวนา 
การพานักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงาน
ระดับนานาชาต ิ

 

1. จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ 
2. จ านวนผลงานวิชาการและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาที่ได้รับการน าเสนอ 
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ และ
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. จ านวนโครงการกิจกรรมวิชาการท่ี
คณะจัด/พานักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาภายนอกสถาบัน 
4. จ านวนการเผยแพร่ผลงานและการ
ตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์และ
นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. แผนการส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อนความเอ้ือ
อาทรและให้ความส าคัญต่อผู้เรียน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
5. อบรมทักษะการวิจัยและ  
การเขียนเพิ่มจากหลักสูตร 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของคณะ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของคณะ 
6. จ านวนกิจกรรมการอบรมทักษะการ
วิจัยและการเขียนงานวิจัยเสริม
หลักสูตร 

3. แผนการพัฒนาทักษะ             
การสอน/การประเมินผล
ของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5  ด้าน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ทักษะทางปญัญา ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทกัษะการ
สอนและการประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารยท์ี่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

1.3.2 นักศึกษาอาจขอเทียบลักษณะวิชาที่เคยเรียนมาให้เป็นลักษณะวิชาในหลักสูตรได้ โดยเทียบ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิตลักษณะวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ 
เทียบเท่า โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร ACC และไม่ให้น าหน่วยกิตมาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม  

1.3.3 นักศึกษาหลักสูตรนี้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีให้เข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถขอโอนลักษณะ
วิชาทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ยกเว้น การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ให้เป็นลักษณะวิ ชาใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นลักษณะวิชาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B โดยวิชาที่ได้รับการโอนจะ
ได้รับการบันทึกค่าระดับเดิมและให้น าหน่วยกิตมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม  
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          วัน-เวลาราชการปกติ 
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม   
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จ ากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาใน

หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
2) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา แบบ 2 แบบ 

2.1 (ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีให้โอนมาศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ โดยนักศึกษา
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จะต้องศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียร้ายแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย 

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด 

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาด้วย 

ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง 

ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา)  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) บางรายขาดทุนการศึกษา 
2) คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) ประสานงานหรือจัดหาทุนจากแหล่งทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้ นักศึกษา และ

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้ทุนแก่นักศึกษาปริญญาโทบางราย (ร้อยละ 1 ของจ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิ
เข้าศึกษาทั้งหมดต่อปีการศึกษา) ที่ผ่านการคัดเลือกตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  
“ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจ านวน)”  
 2) ให้ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและสอบผ่านวิชา 
มธ.005 และ มธ.006 (ภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และเน้น
การอ่านต าราที่เป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
รับนักศึกษาปีละ 15 คน (แผน ก แบบ ก2 = 13 คน และแผน ข = 2 คน) 

นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปทีี่  1 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 
ชั้นปทีี่  2 - - 13 2  13 2 13 2 13 2 
ชั้นปทีี่  3 - - -  - 13 2 13 2 13 2 
รวม 13 2 26 4 39 6 39 6 39 6 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- - - - 13 2 13 2 13 2 

  
2.6 งบประมาณตามแผน (ปีงบประมาณ 2563) 

 

หมวดเงิน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 หมายเหตุ 

ก.งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
3. ทุนการศึกษา 
4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
(ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทีไ่ด้
มาตรฐาน) 
         (รวม ก) 
ข.งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,045,964.43 

54,771.43 
- 

369,750.00 
 
 
 
 

- 

 
2,178,193.92 

58,311.79 
- 

393,650.19 
 
 
 
 
- 

 
2,020,687.83 

54,095.24 
- 

365,185.19 
 
 
 
 

- 

 
1,968,608.25 

52,701.03 
- 

355,773.20 
 
 
 
 

- 

วิธีการค านวณ 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด x จ านวน
นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของ
คณะฯ 
ปีท่ี 1  
= 23.05ล้านบาท*15 คน/140 
คน 
ปีท่ี 2  
= 23.05 ล้านบาท*30 คน/263 
คน 
ปีท่ี 3 
= 23.05 ล้านบาท*40 คน/378 
คน 
ปีท่ี 4 
= 23.05 ล้านบาท*50 คน/485 
คน 

รวมทั้งสิ้น (ก+ข) 2,470,467.86 2,630,155.89 2,439,968.25 2,377,082.47 
จ านวนนักศึกษา (คน) 
ป.โท – มานุษยวทิยา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

15 30 40 50 
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา / ป ี 164,697.86 87,671.86 60,999.21 47,541.65 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี 360,910.58     บาท 
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อป ี 90,227.65   บาท  
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การบริหารจัดการหลักสูตรนี้เป็นการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการปกติ ซึ่งงบประมาณ  
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาฯ ได้รับ
งบประมาณจาก 2 แหล่ง  คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) ดังนี้  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา (ที่ มธ.คิดเหมาจ่าย) ภาคละ 16,500 บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ประมาณปีละ 33,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปีครึ่ง – 4 ปี) ต่อหัวของนักศึกษา คือ 82,500 - 95,400 บาท 
ดังนั้น รัฐบาลและมหาวิทยาลัยอุดหนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อหัว ต่อปี ประมาณ 57,277.65 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน                      

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและ  
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา

ตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปีครึ่ง) และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี)  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

  ประกอบด้วย   วิชาบังคับร่วม   9 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับแขนง   6 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา (ศึกษารายวิชา
และท าวิทยานิพนธ์) 
  ประกอบด้วย   วิชาบังคับร่วม   9 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับแขนง   9 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก   6 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 

3.1.2.2 แผน ข แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ไม่ท าวิทยานิพนธ์ แต่ให้สอบประมวล
ความรู้และท าการค้นคว้าอิสระ 
    ประกอบด้วย   วิชาบังคับร่วม    9 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับแขนง    6 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก   15 หน่วยกิต 
    การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 

แผน ข แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา ไม่ท าวิทยานิพนธ์ แต่ให้
สอบประมวลความรู้และท าการค้นคว้าอิสระ 
  ประกอบด้วย   วิชาบังคับร่วม    9 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับแขนง    9 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
    การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 รหัสวิชา 
รหัสวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยอักษรย่อ และเลขรหัส 3 ตัวโดย มีความหมายดังนี้ 
อักษรย่อ ม./AN หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาและรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชาของวิชาบังคับและวิชาเลือก 
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา 

เลข    0   หมายถึง รายวิชาบังคับ 
เลข 1-2-3 หมายถึง รายวิชาเลือก 
เลข    9    หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ 
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เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา  
เลข    6    หมายถึง รายวิชาระดับต้นทั้งระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 
เลข    7    หมายถึง รายวิชาระดับสูงและการค้นคว้าอิสระ 
เลข    8    หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
 

3.1.3.2 รายวิชา  
              1) วิชาบังคับ นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษา
วิชาบังคับร่วมจ านวน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต และวิชาบังคับแขนง จ านวน 2 หรือ 3 วิชา รวม 6 หรือ  
9 หน่วยกิต ตามแขนงที่เลือกศึกษา ดังนี้ 
วิชาบังคับร่วม                         

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.601 
AN601 
 
ม.602           
AN602 
 
ม.603 
AN603 

ประวัติศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและทฤษฎทีางมานษุยวิทยา   
History and Development of Anthropological Theories and Concepts 
 
การวิจัยทางมานษุยวิทยา 
Anthropological Research 
 
ส ารวจประเดน็วิจัยทางมานุษยวิทยา 
Review of Research Topics in Anthropology 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

 
3 (3-0-9) 

 

วิชาบังคับแขนง  
แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  

(Cultural Anthropology Section) 
จ านวน 

หน่วยกิต 
แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
(Heritage and Museum Studies Section) 

จ านวน 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ- ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา รายวิชา 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ- ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ม.604  
AN604 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยาร่วมสมัย  
Contemporary 
Anthropological Theories 
and Concepts 
 

3 (3-0-9) 
 
 
 
 
 

ม.605  
AN605  
 
ม.606  
AN606 
 

มานุษยวทิยากายภาพ 
Physical Anthropology 
 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 
Archaeological 
Anthropology 

3 (3-0-9) 
 

 
3 (3-0-9) 
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แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  
(Cultural Anthropology Section) 

จ านวน 
หน่วยกิต 

แขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
(Heritage and Museum Studies Section) 

จ านวน 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ- ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา รายวิชา 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ- ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

 
ม.605  
AN605  
 
ม.606  
AN606 

เลือกศึกษา 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังนี้ 

มานุษยวทิยากายภาพ 
Physical Anthropology 
 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 
Archaeological  
Anthropology 

 
3 (3-0-9) 

 
 

3 (3-0-9) 
 

 
ม.607  
 
AN607  

 
มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
ศึกษาเบื้องต้น  
Introduction to Heritage 
and Museum Studies  

 
3 (3-0-9) 

 
 
 
 

2) วิชาเลือก  
2.1.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก แบบ ก2 ที่เลือกศึกษาแขนงมานุษย 

วิทยาวัฒนธรรม ต้องศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้ในสาขา  
6 หน่วยกิต ส่วนอีก 3 หน่วยกิต สามารถเลือกศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรือนอกสาขา (ทั้งในและนอก
คณะฯ) โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 

2.1.2 นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก แบบ ก2 ที่เลือกศึกษาแขนงมรดก
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา ต้องศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา
ใดก็ได้ในสาขา 3 หน่วยกิต ส่วนอีก 3 หน่วยกิต สามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาหรือนอกสาขา  
(ท้ังในและนอกคณะฯ) โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 

2.2.3 นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข ทั้ง 2 แขนง ต้องศึกษาวิชาเลือก 
ไม่น้อยกว่า 15 หรือ 12 หน่วยกิต (แขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม หรือแขนงมรดกวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ศึกษา ตามล าดับ) โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขา 12 หรือ 9 หน่วยกิต ตามแขนงที่เลือก
ศึกษา ส่วนอีก 3 หน่วยกิต สามารถเลือกศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรือนอกสาขา (ท้ังในและนอกคณะ) 
โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถจะเลือกศึกษารายวิชาเลือกต่างๆ ได้อย่างอิสระ กลุ่มวิชา 2 กลุ่มแรกที่จัด
แขนงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการเลือกศึกษาเท่านั้น 
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รหัส
วิชา 

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
ม.611 
AN611 
 
ม.612  
AN612 
 
ม.613 
AN613 
 
ม.614 
AN614 
 
ม.615 
AN615 
 
ม.616 
AN616 
 
ม.617 
AN617 
 
ม.618 
AN618 
 
ม.619 
AN619 
 
ม.620 
AN620 
 
ม.621 
AN621 

1. กลุ่มวิชาในแขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology Section)  
มานุษยวทิยาภาษา 
Linguistic Anthropology 
 
มานุษยวทิยาศาสนาและความเชื่อ 
Anthropology of Religion and Belief 
 
สัญลักษณ์นยิมในงานพุทธศิลป์เอเชียอาคเนย์ 
Symbolism in the Buddhist Arts of Southeast Asia  
 
ชาติพนัธุ์ศึกษา 
Ethnicity 
 
มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Anthropology of Southeast Asia 
 
จีนศึกษาเชิงมานษุยวิทยา 
Anthropological Perspectives on Chinese Studies 
 
มานุษยวทิยาประวัติศาสตร ์
Historical Anthropology 
  
มานุษยวทิยากฎหมาย 
Anthropology of Law 
 
มานุษยวทิยารัฐ 
Anthropology of the State 
 
มานุษยวทิยาอ านาจ 
Anthropology of Power 
 
มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ 
Economic Anthropology   

 
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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รหัส
วิชา 

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.622 
AN622 
 
ม.623 
AN623 
 
ม.624 
AN624 
 
ม.625 
AN625 
 
ม.626 
AN626 
 
ม.627 
AN627 
 
ม.628 
AN628 
 
ม.629 
AN629 
 
ม.630 
AN630 
 
 
 
ม.631 
AN631 
 
 

มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวิถี 
Anthropology of Gender and Sexuality 
 
มานุษยวทิยาเมือง 
Anthropology of the Cities 
 
ทฤษฎีและวิธีวิทยาศึกษาขา้มพรมแดน 
Theory and Methodology in Transnational Cultures 
 
มานุษยวทิยาการเดินทางและการท่องเที่ยว 
Anthropology of Travel and Tourism  
 
มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Anthropology of Science and Technology 
 
มานุษยวทิยาการแพทย์ 
Medical Anthropology 
 
มานุษยวทิยาสิ่งแวดล้อม  
Environmental Anthropology 
 
มานุษยวทิยาดจิิทัล 
Digital Anthropology 
 
วัตถุวัฒนธรรมและวตัถุสภาวะ: แนววิธีทางมานุษยวิทยา 
Material Culture and Materiality: Anthropological Approaches 
 
2. กลุ่มวิชาในแขนงมรดกวฒันธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Heritage and 
Museum Studies Section) 
ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวิทยากายภาพ 
Special Topics in Physical Anthropology 
 
 

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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รหัส
วิชา 

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.632 
AN632 
 
ม.633 
AN633 
 
ม.634 
AN634 
 
ม.635 
AN635 
 
ม.636 
AN636 
 
ม.637 
AN637 
 
ม.638 
AN638 
 
ม.639 
AN639 
 
 
 
ม.691 
A691 
 
ม.692 
AN692 
 
ม.699 
AN699 

โบราณคดีในโลกสมัยใหม ่
Archaeologies in Modern World 
 
โบราณคดีความตาย  
Archaeology of Death 
 
โบราณคดีอาณานิคมและหลังอาณานิคม 
Archaeology of Colonialism and Post-colonialism  
 
พิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และการเมืองของอดีต  
Southeast Asian Museums and Politics of the Past 
 
การจัดแสดงวัฒนธรรม 
Curating Cultures  
 
วัตถุทางชวี-กายภาพกบัการจัดแสดงวัฒนธรรม 
Bio-physical Objects and Exhibiting Culture 
 
พุทธศาสนาและมรดกสืบทอดในเอเชียอาคเนย์    
Buddhism and its Legacy in South and Southeast Asia 
 
สัมมนามรดกวฒันธรรมเชิงวิพากษ์ 
Seminar on Critical Heritage 
 
3. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ (Special Topics and 
Individual Course) 
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา  I 
Special Topics Seminar in Anthropology I 
 
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา  II 
Special Topics Seminar in Anthropology II 
 
รายวิชาเอกเทศ 
Individual Course 

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

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.709 
AN709 
 
ม.800 
AN800 

การค้นคว้าอิสระ 
Independent Studies 
 
วิทยานพินธ ์
Thesis 

6 
 
 

12 

 
 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

                             3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ผู้ที่เลือกศึกษาแขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 5 ภาคการศึกษาหรือ 2 ปีครึ่ง ดังนี ้

  

ปีการศึกษาที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.601 
 
 
ม.602 
ม.603 

ประวัติศาสตร์และพฒันาการ
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   
การวิจัยทางมานษุยวิทยา 
ส ารวจประเดน็วิจัยทาง
มานุษยวทิยา 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.601 
 
 
ม.602 
ม.603 

ประวัติศาสตร์และพฒันาการ 
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   
การวิจัยทางมานษุยวิทยา 
ส ารวจประเดน็วิจัยทาง
มานุษยวทิยา 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.xxx 
ม.604 
 
 
ม.605 
ม.606 

วิชาเลือก 
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยาร่วมสมัย  
เลือกศึกษา 1 วิชาจาก 2 วิชานี ้
มานุษยวทิยากายภาพ 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต3 
หน่วยกิต 

ม.xxx 
ม.604 
 
 
ม.605 
ม.606 

วิชาเลือก 
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยาร่วมสมัย 
เลือกศึกษา 1 วิชาจาก 2 วิชานี ้
มานุษยวทิยากายภาพ 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.800 

 
วิทยานิพนธ์ 
(การส่งร่างวิทยานิพนธ์ต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ) 

6 หน่วยกิต 
  

ม.709 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

3.1.4.2. แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ผู้ที่เลือกศึกษาแขนงมรดกวัฒนธรรมและ 
พิธภัณฑ์ศึกษา นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบได้ภายใน 5 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีครึ่ง ดังนี้ 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.xxx 
 
 
ม.xxx 

วิชาเลือก (เช่น วชิามานษุยวิทยา
ภาษา/วชิาวัตถุวัฒนธรรมและวตัถุ
สภาวะฯ) 
วิชาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 

ม.xxx 
ม.xxx 
ม.xxx 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.800 วิทยานพินธ ์

(การจัดท า การอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) 

6 หน่วยกิต 
 

ม.xxx วิชาเลือก 
สอบประมวลความรู ้

3 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.601 
 
ม.602 
ม.603 

ประวัติศาสตร์และพฒันาการ 
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   
การวิจัยทางมานษุยวิทยา 
ส ารวจประเดน็วิจัยทาง
มานุษยวทิยา 

3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.601 
 
ม.602 
ม.603 

ประวัติศาสตร์และพฒันาการ
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   
การวิจัยทางมานษุยวิทยา 
ส ารวจประเดน็วิจัยทางมานุษยวิทยา 

3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.xxx 
ม.xxx 

วิชาเลือก  
วิชาเลือก 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.xxx 
ม.xxx 
ม.xxx 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.800 วิทยานพินธ ์

(การจัดท า การอนุมัตโิครงร่าง
วิทยานพินธ์ และการเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์) 

6 หน่วยกิต 
 

ม.xxx วิชาเลือก  
สอบประมวลความรู ้

3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.800 

 
วิทยานพินธ ์
(การส่งร่างวทิยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ) 

6 หน่วยกิต 
  

ม.709 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.605 
ม.606 
ม.607 

มานุษยวทิยากายภาพ 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 
มรดกวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ศึกษาเบื้องตน้ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.605 
ม.606 
ม.607 

มานุษยวทิยากายภาพ 
โบราณคดีเชงิมานุษยวิทยา 
มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
ศึกษาเบื้องต้น 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

3.1.5.1 วิชาบังคับ (Compulsory Course)           หน่วยกิต  
ม.601  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา             3 (3-0-9) 
AN601 History and Development of Anthropological Theories and Concepts 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิก และงานชาติพันธุ์วรรณนาที่เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา
ทางมานุษยวิทยา เช่น งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ข้อเสนอทางทฤษฎีและงาน
ชาติพันธุ์วรรณนาของนักมานุษยวิทยายุคแรก จนถึงทศวรรษ 1970 เช่น ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎี
วิวัฒนาการทางสังคม หน้าที่นิยม โครงสร้าง-หน้าที่นิยม วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง   
มานุษยวิทยานิเวศ มานุษยวิทยาการตีความ และโครงสร้างนิยม  
  Classical sociological concepts and theories and early ethnographic accounts comprising 
works of Karl Marx, Emile Durkheim, and Max Weber.  Anthropological concepts, theories, and 
ethnographies up to the 1970s informed by social evolutionism, functionalism, structural-
functionalism, culture and personality, political economy, ecological anthropology, interpretive 
anthropology, and structuralism. 
 
ม.602 การวิจัยทางมานุษยวิทยา                3 (3-0-9) 
AN602 Anthropological Research 
 วิธีวิทยาและกระบวนการสร้างความรู้ทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วย การท าวิจัยภาคสนาม 
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพันธุ์วรรณนาที่
เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีกับข้อมูลและประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยา ประเด็นปัญหาอัน
เกี่ยวเนื่องกับการท างานภาคสนาม อาทิ อัตวิสัยและตัวตนของนักมานุษยวิทยากับความเป็นวัตถุวิสัยของ
การศึกษา จริยธรรมในการท างานภาคสนาม 
 Methodology and the production of anthropological knowledge: fieldwork, comparative 
study of cultures, and document research.  Process of writing an ethnography informed by 
theories while taking in to consideration issues such as the self and subjectivity of the 
ethnographer as well as scientific objectivity and research ethics. 
 
ม.603 ส ารวจประเด็นวิจัยทางมานุษยวิทยา               3 (3-0-9) 
AN603 Review of Research Topics in Anthropology 
 ส ารวจและอภิปรายประเด็นวิจัยร่วมสมัยทางมานุษยวิทยา ทั้งผลงานวิจัยด้านมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม โบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ และมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
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Exploration and discussion on contemporary research topics in anthropology, 
including researches in cultural anthropology, archaeology, physical anthropology, and 
heritage and museum studies. 

 
3.1.5.2 วิชาบังคับแขนง (Section Compulsory Course) 

ม.604 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่วมสมัย                        3 (3-0-9) 
AN604 Contemporary Anthropological Theories and Concepts 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาทางมานุษยวิทยาร่วมสมัย เช่น งานของ 
Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre Bourdieu, 
Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak และ Judith Butler และผลงานทางมานุษยวิทยาร่วม
สมัย เช่น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิบัติการ ชาติพันธุ์วรรณนาหลังโครงสร้างนิยม มานุษยวิทยาหลังสมัยใหม่ 
วัฒนธรรมศึกษา หลังอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยาข้ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์ มานุษยวิทยา
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
 Contemporary social theories and concepts used in ethnographic studies such as the 
works of Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre 
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, and Judith Butler. Anthropological concepts 
and theories informed by contemporary intellectual movements including theory of practice, 
postmodernism, post-structuralism, cultural studies, post-colonialstudies, transnationalism and 
globalization, environmentalism, and Science and Technology Studies (STS).  
 
ม.605  มานุษยวิทยากายภาพ                  3 (3-0-9) 
AN605 Physical Anthropology  
 ส ารวจมโนทัศน์และทฤษฎีพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ทบทวนความรู้ว่าด้วยความเป็นมาของมนุษย์ในทางวิวัฒนาการ ครอบคลุมข้อถกเถียงต่างๆ บน
พ้ืนฐานการตีความหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัด  สอบสวนประวัติและรูปแบบการอพยพ
เคลื่อนย้ายของประชากรมนุษย์ยุคต้น ท าความเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง “เชื้อชาติ” ในทางชีววิทยา รวมถึง
ผลกระทบทางการเมืองและสังคมอันอาจเกิดจากการน ามโนทัศน์นี้ไปใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจ 
 Exploring basic concepts and theories of biological evolution; reviewing the human 
evolution and its controversies based on various types of hard evidence and critical 
interpretations; investigating the migration history of early mankind; understanding the biological 
concept of ‘race’ and its misuse in the social and political contexts.  
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ม.606 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา                          3 (3-0-9) 
 AN606 Archaeological Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางโบราณคดี กระบวนการศึกษาสังคมในอดีตผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม 
โบราณคดีกับความรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพศสภาวะ 
รวมทั้งข้อถกเถียงทางโบราณคดี และวิพากษ์โบราณคดีในปัจจุบัน 
 Theories and methodology in studying past societies through their cultural artifacts. 
Interpreting archaeological evidence using anthropological approaches including cultural 
studies, cultural industry, and gender.  Contemporary debates and critiques of the use of 
archaeological evidence and artifacts. 
 
ม.607 มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาเบื้องต้น                       3 (3-0-9) 
AN607 Introduction to Heritage and Museum Studies 
 ประวัติและพัฒนาการของแนวคิดสากลเรื่องมรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ รวมถึงนิยามและ
หลักการที่ส าคัญ ประเด็นปัญหาและความท้าทายในบริบทท้องถิ่นในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ 
 Definition, history and development of the international concepts regarding 
cultural heritage and museum including key definitions and principles.  Major issues and 
challenges in the local contexts in political, economic, social and culture aspects.  The 
linkages between heritage and museum concepts.    
   

3.1.5.3 วิชาเลือก (Elective Course) 
1. กลุ่มวิชาในแขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology Section)  
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา            3 (3-0-9) 
AN611 Linguistic Anthropology 
 วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาภาษาและชาติพันธุ์วรรณนามานุษยวิทยาภาษาเพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาในฐานะระบบการสื่อสาร กับวัฒนธรรมซึ่งภาษาเป็นสื่อ ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่
สะท้อนผ่านการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน เช่น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ชนชั้น เพศสภาวะ 
 Research methodology in studying language and culture. Survey of ethnographies of 
linguistic anthropology to understand relationships between language as communication 
system and culture, itself constituted and mediated by language. Everyday use of language 
and social and cultural relations such as power relations, class, and gender relations. 
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ม.612 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ               3 (3-0-9) 
AN612 Anthropology of Religion and Belief 
 ส ารวจข้อเสนอทางทฤษฎีและวิธีการศึกษาศาสนาและความเชื่อ ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโดย
การอ่านวิพากษ์งานชาติพันธุ์นิพนธ์ การน าทฤษฎีและวิธีวิจัยไปใช้ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางศาสนา
และความเชื่อในสังคมร่วมสมัย 
        Survey of theories and methods in studying religions and beliefs as cultural phenomena. 
Critical reading of ethnographical study of religions and beliefs to appraise the strength and 
shortcoming of theories and methods. The application of theories and methods to understand 
contemporary religious and spiritual phenomena. 
 
ม.613 สัญลักษณ์นิยมในงานพุทธศิลป์เอเชียอาคเนย์              3 (3-0-9) 
AN613 Symbolism in the Buddhist Arts of Southeast Asia  
 ความรู้ที่มีฐานการวิจัยว่าด้วยการท าความเข้าใจความหมายในแง่มุมทางสัญลักษณ์ ของงานพุทธศิลป์
ในบริบทพุทธศาสนาเถรวาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในพม่าและไทย การพัฒนาประเด็น
เฉพาะตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้ขอบเขตของวิชา ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยที่
รัดกุมและเข้มงวดได ้
 A research based knowledge on symbolism of the Buddhist arts in the Theravadin 
Buddhist context of Southeast Asia, particularly in Myanmar and Thailand. Each student is 
expected to develop his or her own interest on the subject towards a critical research.  
      
ม.614 ชาติพันธุ์ศึกษา                 3 (3-0-9) 
AN614 Ethnicity 
 ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาทางชาติพันธุ์ ได้แก่ พรมแดนชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์กับภาวะชายขอบ 
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ธ ารง ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 
ส ารวจประเด็นชาติพันธุ์ศึกษาในปัจจุบัน เช่น รัฐชาติกับชาติพันธุ์ ชาตินิยมกับชาตินิยมเชิงชาติพันธุ์  
ชาติพันธุ์ธ ารงแนวใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยกับรัฐ ชาติพันธุ์ธ ารงในบริบทข้ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์   
 Theory and method in ethnic studies, i.e. , ethnic boundary, ethnicity, ethnicity and 
marginality, ethnic identity, ethnic conflict, ethnohistory, ethnolinguistic.  Current issues in 
ethnic studies: ethnic groups and nation-state, nationalism and ethno-nationalism, rethinking 
ethnicity, ethnic minority and the state, including ethnicity in the context of transnationalism 
and globalization.  
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ม.615 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              3 (3-0-9) 
AN615 Anthropology of Southeast Asia 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธุ์วรรณนาที่ศึกษาสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในภาคพ้ืนทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลักเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนิเวศวิทยา 
ประเด็นส าคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เช่น การก่อตัวเป็นรัฐยุคแรก การค้าและทุนนิยม 
อิทธิพลของอินเดียและจีน วัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุดมการณ์ทางเพศ ลัทธิอาณานิคม 
อาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทโลกาภิวัตน์ 
 Theory, concepts, and methodology in the ethnography of Southeast Asian 
societies, cultures and ethnic groups in mainland and maritime Southeast Asia.  Survey 
major works on Southeast Asia in related disciplines, such as archaeology, history, political 
science, linguistics, and ecology. Key issues in Southeast Asian studies including early state 
formation, trade and capitalism, Indianization and Sinoization, shared Southeast Asian 
culture, gender ideology, colonialism, ASEAN, and Southeast Asia in the global context. 
 
ม.616 จีนศึกษาเชิงมานุษยวิทยา                3 (3-0-9) 
AN 616 Anthropological Perspectives on Chinese Studies 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธุ์วรรณนาที่ศึกษาสังคมจีน ก่อนและหลังการเปิด
ประเทศเมื่อปี 2521 ส ารวจงานเขียนที่เป็นความรู้หลักเกี่ยวกับสังคมจีน ครอบคลุมทั้งการศึกษาสังคม
ชนบทและสังคมเมือง กลุ่มสังคมต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ มานุษยวิทยาว่าด้วยรัฐจีนและสังคม-วัฒนธรรมจีน
ในบริบทโลกาภิวัตน์ 
 Theory, concepts and methodology in ethnography of Chinese society before and 
after China opened the country to the outside world since 1978.  Survey literature on 
Chinese society including rural and urban societies, social groups, ethnic groups, 
anthropology of Chinese state, and Chinese social and culture in the global context. 
 
ม.617 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์                3 (3-0-9) 
AN617 Historical Anthropology 
 วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ในงานชาติพันธุ์วรรณนา แนวการท างาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์เชิงมานุษยวิทยา เช่น วัตถุนิยมประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง Annales 
School ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์นิพนธ์ของชน
พ้ืนเมือง เวลาและอดีต ความทรงจ าทางสังคมและการเมืองของความทรงจ า 
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 Historical method and historiography in ethnographic works; approaches to 
anthropological historiography including historical materialism and political economy, the 
Annales School, social and cultural history, ethnohistory, and ethno- historiography. 
Anthropological works on time and the past, social memory, and politics of memory. 
 
ม.618 มานุษยวิทยากฎหมาย                3 (3-0-9) 
AN618 Anthropology of Law 

แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีที่นักมานุษยวิทยาใช้ศึกษากฎหมายและปรากฏการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเหมือนกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมใน
การศึกษาเปรียบเทียบ มิติเชิงวัฒนธรรมของการจัดการข้อพิพาทในกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ พหุลักษณะทางกฎหมาย และแนวโน้มการศึกษากฎหมายในระดับประเทศและโลก 

Approaches, theories and methods used by anthropologists to study law and law-
like social and cultural phenomena; relationships between law, custom and culture in 
comparative perspective; cultural analysis of disputing process in both formal and informal 
contexts; legal pluralism; and trends in anthropological analysis of law in both local and 
global levels. 

 
ม.619 มานุษยวิทยารัฐ                         3 (3-0-9) 
AN619 Anthropology of the State   
  แนวทางการศึกษารัฐจากมุมมองของมานุษยวิทยา ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่ใช้ศึกษารัฐในฐานะภาพ
แทนและรัฐในฐานะปฏิบัติการ การวิเคราะห์รัฐผ่านปฏิบัติการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชน รัฐและอ านาจอธิปไตยจากมุมมองของชีวิตประจ าวัน กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลไกของรัฐในรูป
หน่วยงานและองค์กรจากวัฒนธรรมต่างๆ 

Anthropological approaches to the study of the state. Theories and methodologies to 
study the state as representation and practice.  Examination of the state through the 
practices and interaction between state agents and their clients. The state and sovereignty in 
everyday life perspectives.  Cross- cultural examples of state apparatus in the forms of 
bureaucracy and agency. 
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ม.620 มานุษยวิทยาอ านาจ                         3 (3-0-9) 
AN620 Anthropology of Power 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาเพ่ือการศึกษาอ านาจ ทั้งที่เป็นการศึกษาแนว
ประเพณี และที่ได้รับอิทธิพลจากนักทฤษฎีสังคมร่วมสมัย เช่น Antonio Gramsci, Michel Foucault, 
และ Giorgio Agamben ส ารวจประเด็นการศึกษาอ านาจในสังคมร่วมสมัย เช่น ตัวตน ศักยภาพกระท า
การ และความเป็นสากลโลก 
 Anthropological approaches to power, both classical and the more recent ones 
such as those proposed by Antonio Gramsci, Michel Foucault, and Giorgio Agamben. 
Reading in current issues such as power and subjectivity, agency, and cosmopolitanism. 
 
ม.621 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ                3 (3-0-9) 
AN621 Economic Anthropology 
 ข้อถกเถียงทางมานุษยวิทยาและพัฒนาการการศึกษาระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์เชิง
เศรษฐกิจ ส ารวจและเปรียบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งที่
เป็นแบบพ่ึงพาตนเองและแบบตลาด โดยให้ความสนใจกับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวทางเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ 
 History and principles of economic anthropology. Comparative study of economic 
behaviors and strategies in both subsistence and market economies, emphasizing the 
interconnection between economy and society in different cultures.  
  
ม.622 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี                        3 (3-0-9) 
AN622 Anthropology of Gender and Sexuality 
 ข้อเสนอทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเพศสภาวะ และเพศวิถี ศึกษางานชาติพันธุ์วรรณนาที่
เกี่ยวข้อง การวิพากษ์งานชาติพันธุ์วรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อัตลักษณ์ทางเพศ
สภาวะ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เพศวิถี 
 Gender and sexuality from anthropological perspectives.  Survey ethnographic works 
in those issues. Critical views on ethnography of gender and sexuality such as gender identities, 
femininity, masculinity, and sexuality. 
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ม.623  มานุษยวิทยาเมือง               3 (3-0-9) 
AN623 Anthropology of the Cities 
 ส ารวจทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเมือง สังคมสมัยใหม่กับเมืองประเภทต่างๆ การศึกษาเมืองร่วมสมัย
ในมิติประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการ ระบบนิเวศเมือง วัฒนธรรมเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความ
ขัดแย้งระหว่างคนในเมืองกลุ่มต่างๆ  
 Survey of theories and methods of the study of the city.  Ethnographical and historical 
study of the city in order to connect modern conditions to the transformation of the built forms 
of the city as well as the everyday life of its citizen. 
 
ม.624 ทฤษฎีและวิธีวิทยาศึกษาข้ามพรมแดน                       3 (3-0-9) 
AN624 Theory and Methodology in Transnational Cultures  
 แนวทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองข้ามพรมแดน ลัทธิล่าเมืองขึ้น ลัทธิชาตินิยม และหลัง
อาณานิคม การทบทวนวรรณกรรมอย่างวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมการเดินทาง 
สินค้า และการบริโภค สื่อสารมวลชน การเคลื่อนย้าย การอพยพ สภาวะพลัดถิ่น และการข้ามท้องถิ่น  
ผิวสี เพศสภาวะ เพศวิถี และการวิเคราะห์งานศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาตัวบทต่างๆ 
 Theories of transnational cultural politics focusing on colonialism, nationalism and 
postcoloniality.  Critical review of ethnography on related issues, such as traveling culture, 
commodities and consumption, mass media, mobilities, migration, diaspora and translocality, 
race, gender and sexuality. 
 
ม.625  มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว                       3 (3-0-9) 
AN625 Anthropology of Travel and Tourism 
 ความหมาย ความส าคัญของการเดินทาง และความปรารถนาใน “ที่อ่ืน” ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ลักษณะและความส าคัญของการเดินทางรูปแบบต่างๆ ในอดีตและปัจจุบัน เช่น การพเนจร การแสวงบุญ 
การผจญภัย การส ารวจ การอพยพ การลี้ภัย และการท่องเที่ยว รวมถึงผลกระทบในทางวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากเคลื่อนที่ของมนุษย์นอกจากนั้น ยังสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของการเดินทางและการถ่ายทอด
ประสบการณ์เดินทางผ่านการบันทึกและงานเขียน 
 Cultural meanings and the significance of travel, and the longing for the “other 
places” .  History of movement and contemporary issues regarding wandering, pilgrimage, 
adventure, exploration, migration, exile, and eventually tourism.  Impacts   to culture on 
mobilities as well as relationships between travel and writing. 
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ม.626 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                     3 (3-0-9) 
AN626 Anthropology of Science and Technology 
 อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทาง
เทคโนโลยี ผลกระทบของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีต่อสังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง มิติทางชาติพันธุ์ ชนชั้น และเพศสภาวะในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงชาติพันธุ์วรรณนา  
 Influences of society, culture, and politics on scientific research and technological 
invention and the effects of scientific research and technological invention on society, culture 
and politics.  Aspects of ethnicity, class, and gender in scientific research and technological 
invention.  Science and technology in everyday life.  Ethnographic studies of science and 
technology.        
 
ม.627 มานุษยวิทยาการแพทย์                3 (3-0-9) 
AN627 Medical Anthropology 
 สุขภาพ ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพและการรักษาเยียวยาในวัฒนธรรมต่างๆ พัฒนาการและ
การครอบง าของการแพทย์สมัยใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค 
กับผู้ป่วย ความรู้ทางการแพทย์กับการคิดและปฏิบัติต่อชีวิตและร่างกาย รวมถึงการรื้อฟ้ืนเปลี่ยนปรับ
ทางเลือกในการดูแลรักษาความเจ็บป่วย 
 Understanding and practices regarding health, illness, and healing in different 
cultures.  The social life of biomedicine as practical knowledge and its practitioners.  the 
hegemonic role of biomedical knowledge and practice in people's life course.  The 
reinvention of alternative cure and healing. 
 
ม.628  มานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม                3 (3-0-9) 
AN628 Environmental Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมผ่านปัจจัยทาง
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับการปรับตัว เข้าหากันระหว่างมนุษย์  
วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม เช่น นิเวศวิทยาวัฒนธรรม นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ นิเวศวิทยาประชากร 
นิเวศวิทยาระบบ และยุทธวิธีการปรับตัว กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น นิเวศวิทยา
การเมือง และนิเวศวิทยาประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีร่วมสมัย เช่น นิเวศวิทยาหลัง
สมัยใหม่ กลุ่มที่สนใจปัจจัยเฉพาะ เช่น นิเวศวิทยาจิตวิญญาณ รวมถึงการศึกษาประเด็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมสมัย เช่น การจัดการทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และภัยพิบัติ เป็นต้น 
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 Theories and concepts of and approaches to the relationship between humans 
and environment through cultures, politics, and economy, including those focusing on 
mutual adaptation between humans, cultures, and environment such as cultural ecology, 
ethnoecology, population ecology, system ecology, and adaptive strategy, those 
influenced by political economy such as political ecology and historical ecology, those 
influenced by contemporary theories such as postmodern ecology, those focusing on 
specific factors such as spiritual ecology, as well as studies of contemporary environmental 
problems and issues such as natural resource management, climate change, and disaster.     
   
ม.629 มานุษยวิทยาดิจิทัล                 3 (3-0-9) 
AN629 Digital Anthropology 
 เทคโนโลยีดิจิทัลกับสังคม สังคมแอนาล็อกกับสังคมดิจิทัล ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา
ในการศึกษาดิจิทัล สื่อดิจิทัล สังคมและวัฒนธรรมออนไลน์ ชาติพันธุ์นิพนธ์ออนไลน์ การศึกษา
เปรียบเทียบเทคโนโลยีดิจิทัลในต่างสังคม-วัฒนธรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโลกาภิวัตน์ ภาวะดิจิทัล
กับภาวะพ้นมนุษย์ 
 Digital Technology and society, digital societal beings and analog societal beings, 
anthropological theories and methodologies in digital studies, digital medial, online society 
and culture, online ethnography, comparative studies of digital technology in different 
cultures and societies, digital technology and globalization, the digital and the post-human. 
 
ม.630 วัตถุวัฒนธรรมและวัตถุสภาวะ: แนววิธีทางมานุษยวิทยา                                     3 (3-0-9) 
AN630 Material Culture and Materiality: Anthropological approaches 
 มโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานของประเด็นศึกษาว่าด้วยวัตถุ
วัฒนธรรมและวัตถุสภาวะ ส ารวจแนววิธีศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เชื่อมโยงนัยของวัตถุวัฒนธรรมและวัตถุ
สภาวะ ในการท าเข้าใจสภาวะความเป็นสังคมผ่านการเชื่อมร้อยระหว่างผู้กระท าการทั้งที่เป็นมนุษย์และ
ไม่ใช่มนุษย์ พัฒนาประเด็นวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยของก านัล สินค้าและการบริโภค วัฒนธรรม
ทัศนาและโลกของผัสสะ วัตถุสะสมและการจัดแสดงทางพิพิธภัณฑ์ ภูมิทัศน์และมรดกวัฒนธรรม สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ  
 Introduction to key concepts in Anthropology and social sciences for the study of 
material culture and materiality. Review of anthropological approaches that engage with 
material culture and materiality in the understanding of sociality and relations between 
human and non-human actors. Develop ethnographic research issues on gift, commodity 
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and consumption; visual culture and the sensory worlds; museum collection and 
display; cultural landscape and heritage; digital media and technologies, etc.     
 
2. กลุ่มวิชาในแขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Heritage and Museum Studies Section) 
ม.631 ประเด็นเฉพาะเรื่องทางมานุษยวิทยากายภาพ          3 (3-0-9) 
AN631 Special Topics in Physical Anthropology 
 อ่านและอภิปรายประเด็นความรู้ร่วมสมัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ 
 Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology. 
 

ม.632 โบราณคดีในโลกสมัยใหม่                3 (3-0-9) 
AN632 Archaeologies in Modern World 
 การศึกษาและส ารวจโบราณคดีในโลกสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย ทั้งแนวคิดทฤษฎีและวิธี
วิทยาโบราณคดีในหลากหลายความหมาย ความเข้าใจและการรับรู้ของสาธารณะ ตลอดจนอาณาบริเวณ
ใหม่ของการศึกษาโบราณคดี เช่น โบราณคดีของโลกสมัยใหม่ โบราณคดีสงคราม นอกจากนี้ยังศึกษา
แนวคิดว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของโบราณคดีต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การจัดการ
มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ การสร้างการตระหนักรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านวัตถุโบราณคดีและ
กรณีศึกษาสังคมในอดีต เช่น ความไม่เท่าเทียม ความขัดแย้งทางศาสนา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่
สมดุล และภัยพิบัติ เป็นต้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโบราณคดีของสังคมร่วมสมัย เช่น การสร้าง  
อัตลักษณ์ สิทธิทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น    
 Studies of archaeologies in modern world, focusing on diversity of theories and 
practices and archaeologies in different perspectives perceived by people with different 
backgrounds and interests.  Roles of archaeology to contemporary society in education, 
cultural heritage and museum management.  Contributions of archaeology in reinforcing 
the awareness in society on issues such as inequality, religious conflict, overexploitation 
of natural resources and disaster. Contemporary issues on usage of archaeology in identity 
formation, cultural right and tourism.        
 

ม.633 โบราณคดีความตาย                3 (3-0-9) 
AN633 Archaeology of Death 
 ส ารวจแนวคิดและทฤษฎี ที่ใช้ในการการศึกษาโบราณคดีความตาย ที่นอกเหนือจากการศึกษา
และตีความสังคมในอดีตผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ผ่านหลุมฝังศพ โดยยกกรณีศึกษาจากแหล่ง
โบราณคดีต่าง ๆ ทั่วโลก รายวิชานี้ยังให้ความสนใจต่อประเด็นเชิงจริยธรรมของการจัดการ และจัดแสดง
ชิ้นส่วน และเรือนร่างของมนุษย์ในฐานะโบราณวัตถุ รวมไปถึงสิทธิชุมชน และสิทธิของคนพ้ืนเมือง 
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  Archaeology of death, studying and interpreting ancient societies not only through 
contexts and artefacts from burials, but also to explore concepts and theories in archaeology 
of death by using global case studies to illustrate ethical issues relating to manipulating and 
displaying human remains.  Aspect of body as archaeological specimen, and issues on 
community and native rights.  
 
ม.634 โบราณคดีอาณานิคมและหลังอาณานิคม              3 (3-0-9) 
AN634 Archaeology of Colonialism and Post-colonialism  
 การวิพากษ์การสร้างองค์ความรู้ทางโบราณคดีอันได้รับอิทธิพลส าคัญจากกระบวนทัศน์สมัยใหม่
ในช่วงศตวรรษที่ 19 กระบวนทัศน์และอิทธิพลของกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ในโบราณคดีร่วมสมัย ได้แก่  
การสร้างความรู้ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ที่มาของสาขาวิชาโบราณคดี   
มโนทัศน์ดั้งเดิมและทฤษฎีระยะแรก  
  Critical approaches to archaeological knowledge and production derived from the 
paradigm of modernism since the 19th century.  Paradigms and their influences in 
contemporary archaeology: including knowledge formation, museum practice, and cultural 
heritage management. The origin of archaeology discipline, its early concepts and theories. 
 
ม.635 พิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมืองของอดีต             3 (3-0-9) 
AN635 Southeast Asian Museums and Politics of the Past 
 ประเด็นศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเด็นหลักที่บริบททาง
ประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม การเมืองของการจัดการอดีต การสร้างภาพแทนความจริงผ่านพิพิธภัณฑ์ 
ความเป็นชาติพันธุ์ ชาตินิยม และประเด็นร่วมสมัย  
 Issues of museums in Southeast Asia.  Historical context since the colonial period, 
politics of the past, representation in museum, ethnicity, nationalism, and contemporary issues.  
 
ม.636 การจัดแสดงวัฒนธรรม               3 (3-0-9) 
AN636 Curating Cultures  
 ทฤษฎีและการปฏิบัติ การออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ประเด็นเชิงวิพากษ์ใน
การจัดแสดง การวิจัย และตีความวัตถุที่ใช้ในการจัดแสดง การออกแบบ เละเขียนนิทรรศการ และ
จริยธรรมในการจัดแสดง ปฏิบัติการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการโดยใช้ชุดสะสมต่าง ๆ เช่น วัตถุ  
ชาติพันธุ์ โบราณวัตถุ และวัตถุวัฒนธรรมร่วมสมัย ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลงานการ
ออกแบบและจัดแสดงจะติดตั้งในห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ 
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 Theories and practices in design and exhibition for museums.  Critical approaches on 
museum display, collection research, and collections interpretation.  Design and writing for 
exhibition, ethical issues regarding museum display.  Practice to design an exhibition by using 
collections such as ethnographic materials, archaeological specimens, or contemporary 
cultural materials from the collections of Thammasat Museum of Anthropology.  Students’ 
exhibition installed and displayed at the temporary exhibition gallery of Thammasat Museum 
of Anthropology.  
 
ม.637 วัตถุทางชีว-กายภาพกับการจัดแสดงวัฒนธรรม             3 (3-0-9) 
AN637 Bio-physical Objects and Exhibiting Culture 
 ประวัติการอธิบายพัฒนาการของธรรมชาติและวิวัฒนาการมนุษย์ในโลกตะวันตกและตะวันออก 
ที่จัดวางให้ “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของค าอธิบาย เช่น การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตของลินเนียสและดาร์วิน 
คัมภีร์ปุราณนะของอินเดีย และข้อวิพากษ์วิจารณ์ของแนวคิดดังกล่าว รวมถึงปัญหาของการจัดแสดงซาก
ร่างกายของมนุษย์ หรือชิ้นส่วนทางชีว-กายภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งกลายมาเป็นประเด็นขัดแย้งที่
แหลมคมมากขึ้นในปัจจุบัน ศึกษาองค์ความรู้การจัดจ าแนกมนุษย์และสิ่งอ่ืน ๆ ว่ามีผลอย่างไรต่อการ
น าไปใช้เพ่ือการจัดแสดงทั้งในพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา นิทรรศการทางศิลปะและ
วิธีการน ามาอธิบายวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ การแบ่งแยกระหว่างโลกธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ส ารวจข้อถกเถียงในประเด็นปัญหาของการจัดแสดง “วัตถุทางชีว-กายภาพ” ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับข้อขัดแย้งทั้งในทางการเมือง กฎหมาย ปรัชญาและจริยธรรม 
 Narratives of the history of natural sciences and the literature relating to the evolution 
of human and the origin of human in the Western and Eastern cultures, such as Linnaeus’ s 
and Darwin’s Classifications and Puranas of India, that are always human oriented. Critique of 
such concepts. Problems and controversy in exhibiting human remains or human bio-physical 
parts in museums of natural history, ethnology and arts. Classifications of human and objects; 
their manifestation in museum exhibitions, their effects on methods used in explaining 
cultures, and their influences in the division of nature and culture.  Debates on exhibiting 
“Biological-Physical Objects”  in museums, relating to the issues of politics, law, philosophy 
and ethics. 
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ม.638 พุทธศาสนาและมรดกสืบทอดในเอเชียอาคเนย์            3 (3-0-9) 
AN638 Buddhism and its legacy in South and Southeast Asia 
 การเติบโตของพุทธศาสนาในเอเชียใต้และการแพร่ของพุทธศาสนามายังเอเชียอาคเนย์ผ่าน
หลักฐานทางโบราณคดี และท าความเข้าใจถึงบทบาทส าคัญของวัตถุวัฒนธรรมในการแพร่ตัวของ  
พุทธศาสนา เช่น พระธาตุ ผอบบรรจุพระธาตุและลูกปัด ท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นใน
โลกปัจจุบันที่มีต่อวัตถุวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสืบทอดจากการที่พุทธศาสนาเข้าไปตั้งถิ่นฐาน รวมถึงศึกษา
บทบาทของวัตถุวัฒนธรรมเหล่านี้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
 The growth of Buddhism in the Indian Subcontinent and its spread to Southeast 
Asia from archaeological evidence The important role of material cultures such as relics, 
relic caskets, and beads in the movement of this religion, and their associated legacy in 
the living of present-day local communities in the areas where Buddhism established itself.  
 

ม.639 สัมมนามรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์              3 (3-0-9) 
AN639 Seminar on Critical Heritage 
 ประเด็นปัญหาของมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับมุมมองของการใช้อดีตในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน มรดกวัฒนธรรมและอ านาจ ความเชื่อมโยงระหว่างมรดกวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพและไม่
เป็นกายภาพ การใช้ประโยชน์มรดกวัฒนธรรม การจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชน  

Heritage issues regarding the use of the past for present.  Relationship between 
people, heritage and power.  Relationship between tangible and intangible heritage.  The 
use of heritage, management and community engagement.  
 

3. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ (Special Topics and Individual Course) 
ม.691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I              3 (3-0-9) 
AN691 Special Topics Seminar in Anthropology I 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว 
 Reading and discussion on the selected current issues in anthropology. 
 

ม.692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II              3 (3-0-9) 
AN692 Special Topics Seminar in Anthropology II 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว 
 Reading and discussion on the selected current issues in anthropology. 
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ม.699 รายวิชาเอกเทศ                 3 (3-0-9) 
AN699 Individual Course 
 การค้นคว้าหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยา ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน
ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ 
 Extensive individual study on specific topic or issue in anthropology under 
supervision of academic staffs. 
 

3.1.5.4 การค้นคว้าอิสระ 
ม.709 การค้นคว้าอิสระ                               6 
AN709 Independent Studies 
 การค้นคว้าวิจัยหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยา ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน 
ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ การเขียนและน าเสนอบทความวิจัยทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการ
วิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
 Advanced individual research on specific topic or issue in anthropology under 
supervision of an academic staff.  Write-up and presentation of anthropological research 
article; research and publication ethics. 
 
   3.1.5.5 วิทยานิพนธ์ 
ม.800  วิทยานิพนธ์                    12 
AN800 Thesis 
 การสร้างโครงการและด าเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเรื่องทางมานุษยวิทยา การเขียนและ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 
 Supervised  research in selected topics. Emphasis on the writing, sharing work in 
progress and ethics of anthropological research. 
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3.2 เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย  

        พูลสุวรรณ 
- Ph.D. (Physical Anthropology), University of Michigan,  
Ann Arbor, U.S.A. (2534)   
- M.A. (Physical Anthropology), University of Michigan,  
Ann Arbor, U.S.A. (2530) 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523) 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร - Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,  
U.S.A. (2550) 
- M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,  
U.S.A. (2543) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538) 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

 รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ - Ph.D. (Anthropology), University of Washington, U.S.A. (2553) 
- M.A. (Anthropology), University of Washington, U.S.A. (2551) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
- อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2539) 
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2536) 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  พจนก  

    กาญจนจันทร 
- Ph.D. (Archaeology), University of Bristol, UK (2549) 
- M.A. (Landscape Archaeology), University of Bristol, UK (2544) 
- M.A. (Translation Studies), Warwick University, UK (2543) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2536) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  พิเชฐ สายพันธ ์ - Ph.D. (Ethnology) Vietnam National University, Vietnam (2554) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539) 
- บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ประเสริฐ  
         แรงกล้า 

- Ph.D. (Culture, History and Language), Australian National 
University, Australia (2556) 
- M.Sc. (Natural Resources Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (2547) 
- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.บุญเลิศ  
       วิเศษปรีชา 

- Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
(2558) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 
- วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 
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เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.เทียมสูรย์  
         สิริศรีศักดิ์ 

- D.Phil. (Urban Engineering), The University of Tokyo, Japan (2554) 
- สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
- สถ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)  

 อาจารย์ ดร. ดร.วรวิทย์  
บุญไทย 

- Ph.D. (Anthropology, Archaeology and Ethnology) University of 
Paris I, Pantheon-Sorbonne, France. (2561) 
- M.Res (Archaeology and Art History) University Paris-Sorbonne 
(Paris IV), France. (2555) 
- B.A. (Human and Social Sciences and Art, Humanities, Language), 
National Institute for Oriental Language and Civilization, France. (2559) 
- M.A. (Archaeology) (First Class), Deccan College Postgraduate 
and Research Institute, India (2546) 
- วท.บ. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2540) 

 อาจารย์ ดร. วรรณพร  
เรียนแจ้ง 

- Ph.D. (Archaeology), University of Cambridge, UK (2560) 
- M.A. (Archaeology), University College London (UCL), UK (2553) 
- อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ  
      สินเดชารักษ ์

- ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544) 
- วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี - Ph.D. (Sociology) University of Essex, UK. (2554) 
- M.A. (Sociology) University of Essex, UK. (2550) 
- สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544) 
- ว.บ. (ภาพยนตร์และการภาพถา่ย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธี บราวน ์ - Ph.D. (Gender Studies) Leiden University, The Netherlands (2552) 
- M.A. (Gender Studies) University of Amsterdam, The 
Netherlands (2547) 
- สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
- สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2541) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี  
        สุวรรณภัฏ 

- Ph.D. (Sociology) La Trobe University, Australia (2557) 
- สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 
- สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2541)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  
  พนานครทรัพย์ 

- Ph.D. (Sociology) La Trobe University, Australia (2558) 
- สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545) 
- สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (2541) 

 อาจารย์ ดร.  เอกสทิธิ์  
         หนุนภักด ี

- ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559) 
- ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 
- บธ.บ. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2540) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 -ไม่มี- 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การค้นคว้าอิสระ 
       การค้นคว้าวิจัยหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจของ
นักศึกษาแต่ละคน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ การเขียนและน าเสนอบทความวิจัยทาง
มานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

วิทยานิพนธ์ 
การสร้างโครงการและการด าเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเรื่องทางมานุษยวิทยา การเขียน

และน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การค้นคว้าอิสระ 
     ผลงานการค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่านได้นั้น จะต้องเป็นงานเขียนที่

เสนอข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ จากการท างานภาคสนาม หรือเสนอผลการวิเคราะห์โดย
ใช้แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ 
      วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่านได้นั้น จะต้องเป็นงานเขียนที่เสนอข้อมูล

ใหม่ทางสังคม วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ จากการท างานภาคสนาม หรือเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
       การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 3 

 วิทยานิพนธ์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

5.5 ข้อก าหนด การท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ 
       5.5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณีนักศึกษาเลือก
ศึกษาแผน ข 

      1) นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ได้เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
และศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
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      2) นักศึกษาจะต้องยื่นความจ านงขอสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาค 2 ในปีการศึกษาที่ 2 
โดยต้องสอบให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง ซึ่งการสอบแต่ละครั้งต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 90 วัน 
และจะต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาท่ี 3 ทั้งนี้ผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียน 

      3) การสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เป็นผู้เสนอ
คณบดีแต่งตั้ง 
                 5.5.2 การเตรียมการและการสอบการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  

     การเตรียมการค้นคว้าอิสระ 
     1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ภาค

การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

     2) ให้เขียนเป็นบทความวิชาการ (สามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
     3) ก าหนดความยาวไว้ประมาณ 8,000–10,000 ค า  
     4) เมื่อนักศึกษาจัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสร็จแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งจะให้
ค าแนะน านักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการสอบการค้นคว้าอิสระ 

     5) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
                         การสอบการค้นคว้าอิสระ  

      1) คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

      2) นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และร่างการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่คณะก าหนดไว้ 

      3)  รูปแบบการเขียนการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
หรือตามท่ีคณะก าหนด โดยให้ระบุปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย  

      4)  การสอบการค้นคว้ า อิสระ ให้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
                 5.5.3 การเตรียมการและการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 

     การเตรียมการท าวิทยานิพนธ์ 
                            1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตในวิชาบังคับและวิชาเลือกสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมี
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
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                           2) นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ 
                           3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพ่ือให้คณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะ
ให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
                           4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       การสอบวิทยานิพนธ์  
       1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
       3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559 และการสอบวิทยานิพนธ์ที่
จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
      การค้นคว้าอิสระ 
                1) ประเมินคุณภาพเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบที่คณะ
แต่งตั้งข้ึน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย และ/
หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
                2) ประเมินผลบทความวิชาการจากการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
ก่อนส่งบทความตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (proceeding)  
                3) ประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่คณะแต่งตั้ง  
               4) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
      5) การประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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       วิทยานิพนธ์ 
       1) ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
       2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์โดยการจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ที่ก าลังท าอยู่ให้คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเองตลอดจนคณาจารย์ในคณะและนักศึกษาสาขาอ่ืน ชั้นปีอ่ืนได้ร่วมรับฟัง ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่องานวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอ  
       3) ประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ก่อนส่งบทความตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงาน
การประชุม (proceeding) 
       4) ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะแต่งตั้ง 
       5) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559   
      6) การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - ให้ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย  ไปศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.
005 และมธ.006 (ภาษาอังกฤษ1 และ
ภาษาอังกฤษ2) 
- เน้นการอ่านต าราที่เป็นภาษาอังกฤษในทุก
รายวิชา 

1.2  ความสามารถในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
และการเขียนงานวิชาการ 

-  จัดกิจกรรมวิชาการลักษณะเสวนา สัมมนา  
บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเทคนิคในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและการเขียนงานวิชาการ 
- ฝึกการวิจัยภาคสนามในรายวิชาต่างๆ 

1.3  มีจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูล - บรรจุเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูลให้
นักศึกษาได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และก ากับ
ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
3. พยายามท าความเข้าใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่อ ความคิด

และวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยู่รอบตน สังคมอ่ืนรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไป 
       2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
                เน้นและสนับสนุนฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม จากระดับส่วนตัวสู่ส่วนรวม เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น 
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       2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
              ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ

ภายหลังส าเร็จการศึกษา  
                            1) ประเมินระหว่างเรียนและหลังสิ้นสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผู้ อ่ืน (เพ่ือน อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิตและชุมชน) โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้ง                     
การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม  
                            2) ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ร่วมงานและ/หรือชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้มานุษยวิทยาที่สากล เพ่ือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมทั้งของ สังคมท่ีตนเองสังกัดและสังคมวัฒนธรรมอื่น  

2. สามารถน าแนวทฤษฎีที่ตนเองสนใจมาพิจารณา อธิบายและวิพากษ์ วิจารณ์ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3. สามารถน าเสนอข้อคิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้ 
      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย ค้นคว้า  วิเคราะห์
และใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่ 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              ประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินผลด้าน
ความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบ การน าเสนอรายงาน การค้นคว้า
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการน าเสนอโครงการ 
           2.3 ทักษะทางปัญญา 
       2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1. สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทั้งในระดับปัจเจกและสังคมได้อย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์  

 2. สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  
 3. สามารถเสนอความคิด อธิบายความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ดังกล่าว และวิพากษ์

ได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
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      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            ใช้การสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และค้นคว้า
ด้วยตนเองภายใต้การชี้แนะอย่างใกล้ชิดของผู้สอน 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทั้งในระหว่างการเรียนและหลังการสิ้นสุดการศึกษา 
โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามและการวิจัย 
           2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1. มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้นต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม               
มีความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่า ของความเป็นมนุษย์   

   2. ปรับตัวในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  
   3. พร้อมที่จะคิดริเริ่มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระและมีความ

รับผิดชอบ ต่อการแสดงออกดังกล่าว  
   4. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม 

                2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
                เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ร่วมกันถกเถียง แลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และด้วยความรับผิดชอบโดย
ค านึงถึงการมีอยู่ร่วมกันของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ 
                 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ   
                มีการประเมินผลหลายด้าน ทั้งในระหว่างการเรียนและภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
โดยการประเมินความสามารถในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน การแสดงออกในการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1. สามารถอธิบายเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผล  

  2. สามารถตั้งค าถามที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคมวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผู้อ่ืน          
ได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์  
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  3. สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจัยเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมได้ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              1) จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด การเขียนและ
การสื่อความท่ีมีความประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน 
              2) เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อ
ยุคสมัย ทั้งในการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลงานต่อผู้อื่นในวงกว้าง 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความส าคัญท่ีกลยุทธ์ ดังนี้ 
              ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

     1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
     2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
     3. พยายามท าความเข้าใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่อ ความคิดและ

วัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยู่รอบตน สังคมอ่ืนรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไป 
 3.2 ความรู้ 

     1. มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้มานุษยวิทยาที่สากล เพ่ือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมทั้งของ สังคมท่ีตนเองสังกัดและสังคมวัฒนธรรมอื่น  

     2.  สามารถน าแนวทฤษฎีที่ตนเองสนใจมาพิจารณา อธิบายและวิพากษ์  วิจารณ์  
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

     3. สามารถน าเสนอข้อคิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้ 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 

      1. สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทั้งในระดับปัจเจกและสังคมได้อย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์  

      2. สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  
      3. สามารถเสนอความคิด อธิบายความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ดังกล่าว และวิพากษ์ได้

อย่างชัดเจนและมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
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 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้นต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม               

มีความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่า ของความเป็นมนุษย์   
      2. ปรับตัวในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  
      3. พร้อมที่จะคิดริเริ่มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบ 

ต่อการแสดงออกดังกล่าว  
      4. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม 

 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สามารถอธิบายเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีหลักการและมี

เหตุผล  
      2. สามารถตั้งค าถามที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคมวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผู้ อ่ืน          

ได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์  
      3. สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจัยเกี่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมได้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม      

     จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1) รายวิชาบังคับ  

ม.601 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยา   

                

ม.602 การวิจัยทางมานุษยวิทยา                 

ม.603 ส ารวจประเด็นวิจัยทางมานุษยวิทยา                 

ม.604 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่วมสมัย                 

2) รายวิชาบังคับแขนง 

ม.605 มานุษยวิทยากายภาพ                 

ม.606 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา                 

ม.607 มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาเบื้องต้น                 

3) รายวิชาเลือก  
1. กลุ่มวิชาในแขนงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  

ม.611  มานุษยวิทยาภาษา                 

ม.612  มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ                 

ม.613 สัญลักษณ์นิยมในงานพุทธศิลป์เอเชียอาคเนย์                 

ม.614  ชาติพันธุ์ศึกษา      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม      

     จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ม.615 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 

ม.616  จีนศึกษาเชิงมานุษยวิทยา                 

ม.617  มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์                 

ม.618  มานุษยวิทยากฎหมาย                 

ม.619  มานุษยวิทยารัฐ                 

ม.620  มานุษยวิทยาอ านาจ                 

ม.621  มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ                 

ม.622  มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี                 

ม.623  มานุษยวิทยาเมือง                 

ม.624  ทฤษฎีและวิธีวิทยาศึกษาข้ามพรมแดน                 

ม.625  มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว                 

ม.626 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

ม.627  มานุษยวิทยาการแพทย์                 

ม.628  มานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม                 

ม.629 มานุษยวิทยาดิจิทัล                 

ม.630 วัตถุวัฒนธรรมและวัตถุสภาวะ: แนววิธีทาง
มานุษยวิทยา 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  สื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2. กลุ่มวิชาในแขนงมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
ม.631 ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวทิยากายภาพ                 
ม.632 โบราณคดีในโลกสมัยใหม่                 

ม.633 โบราณคดีความตาย                  

ม.634 โบราณคดีอาณานิคมและหลังอาณานิคม                 

ม.635 พิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมือง
ของอดีต  

                

ม.636 การจัดแสดงวัฒนธรรม                 

ม.637 วัตถุทางชีว-กายภาพกบัการจัดแสดงวัฒนธรรม                 

ม.638 พุทธศาสนาและมรดกสบืทอดในเอเชียอาคเนย์                 

ม.639  สัมมนามรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ ์                 

3. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องและรายวิชาเอกเทศ 
ม.691  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษวิทยา I                 
ม.692  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II                 
ม.699  รายวิชาเอกเทศ                  
4) การค้นคว้าอิสระ 
ม.709  การค้นคว้าอิสระ                 
5) วิทยานิพนธ์ 
ม.800 วิทยานิพนธ ์                 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละชั้นปี 

ปีที่ 1 ความรู้เฉพาะทางของสาขาวิชา ทั้งพ้ืนฐานทางทฤษฎีและวิธีวิจัย โดยเฉพาะทางด้าน
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา 

ปีที่ 2 พัฒนาความรู้ความสนใจเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญของผู้สอนและความสนใจของ
นักศึกษาและเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ปีที่ 3 ความรู้ความช านาญในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเข้าใจในกรอบทฤษฎี การหาข้อมูล
ภาคสนาม และการเชี่ยมโยงความคิดที่เป็นนามธรรมกับข้อมูลรูปธรรม และสอบ
วิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับ 
ไม่ต่ ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรือ F ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก 
ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 

1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร  
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับ 
ไม่ต่ ากว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

1.4 การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ 
U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู้และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับ P 
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 

1.6 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
กรณีวิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
2.2.2 ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
2.2.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 แผน ก แบบ ก2 

 1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ

ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 
4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (proceedings) ดังกล่าว 

7) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
8) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

3.2 แผน ข 
1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกิต  
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่าง ประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ

ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
5) เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
6) ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
7) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ดังกล่าว 

8) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
9) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ 

1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2.2 ร่วมสอนวิชาเดียวกันในวิชาที่คณะจะมอบหมายให้อาจารย์ใหม่รับผิดชอบสอนต่อไป 
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอนและความรู้               
ที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม 
สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.2 ศึกษาดูงาน อบรม ร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ 
1.3.3 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ของคณะ 
1.3.4 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหาร และผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 
2.1.4 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 จะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
หรือนักศึกษาปีสุดท้ายที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือ
เป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
2. ก าหนดวุฒิการสอนของอาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นผู้น าด้าน
วิชาการ 
4. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 
2 ปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับหลักสูตร
มาตรฐานได้ 
- จ านวนรายชื่อคณาจารย์และประวัติ 
- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การศึกษา 
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 
- ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี 
- ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาทุก 2 ปี 

 
2. บัณฑิต 

2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท า ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งโครงการ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้น าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรด้วย 
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2.2 จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกๆ  
5 ปี ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่ผ่านมา (ตัวเลขการประกันคุณภาพของคณะฯ ปีการศึกษา 
2561) มีดังนี ้

ก) อัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อ ของมหาบัณฑิตใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ 100 
ข) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณ ภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 โดยมี

ความพึงพอใจในด้านความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ในระดับไม่น้อยกว่า 4 จาก 5 

 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เป็นหลักสูตรปกติใน
ระบบทวิภาค มีแผนการรับนักศึกษาจ านวน 15 คนต่อปีการศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือก
เข้าศึกษา ดูรายละเอียดในหมวดที่ 3 หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาของ
หลักสูตรฉบับนี้ 

ส าหรับกระบวนการรับสมัครนักศึกษามีดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลักสูตรฯ รับสมัครนักศึกษาโดยเปิดรับสมัครผ่านงานรับเข้าและ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
     1.1 งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยลงประกาศรับสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
          1.2 หลักสูตรฯ จะร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครด้วย ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดย
การประกาศลงบนเว็บไซต์ และ Facebook คณะฯ รวมทั้งจัดท าโปสเตอร์การรับสมัครส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. สอบข้อเขียน 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
ข้อสอบข้อเขียนมี 2 วิชา คือ วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์ และวิชา

ความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย โดยข้อสอบข้อเขียนจะมาจากคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน ในการ
ประชุมออกข้อสอบที่ประชุมจะก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการออกข้อสอบ รวมทั้งพิจารณาก าหนด
เอกสารอ่านล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้สมัครได้อ่านก่อนการสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการออกข้อสอบได้พิจารณาแนว
ทางการออกข้อสอบ เกณฑ์การประเมิน และผลคะแนนสอบข้อเขียนของปีการศึกษานั้นๆ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วย 
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หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนได้ร่วมกันออกข้อสอบและก าหนดเอกสาร
อ่านล่วงหน้าแล้ว หลักสูตรฯ จะประกาศรายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าบนเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือให้ผู้สมัครสอบ
สามารถดาวน์โหลดหรือมารับเอกสารอ่านล่วงหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  
       3. ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   คณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนจะเป็นผู้ตรวจข้อสอบข้อเขียนและสรุปคะแนน ประกาศผล
ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน และส่งรายชื่อผู้สอบผ่านให้งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บนเว็บไซต์ของงานรับเข้าฯ นอกจากนี้
คณะฯ ก็ได้เพ่ิมช่องทางประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของคณะฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง 

4. สอบสัมภาษณ์  
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งมาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนดให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ
เข้าสัมภาษณ์เขียนแนะน าตัวเองและความคาดหวังที่มาศึกษาในหลักสูตร จ านวน 1-2 หน้ากระดาษ และ
ในการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการสอบฯ ได้ประชุมหารือเพ่ือสรุปแนวทาง เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของ
ปีการศึกษานั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วย 
          5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของงานรับเข้าฯ นอกจากนี้คณะฯ ก็ได้เพ่ิมช่องทางประกาศผล
ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของคณะฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีการก าหนดเอกสารอ่านล่วงหน้าส าหรับการสอบข้อเขียนใน

การสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามานุษยวิทยาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเอกสารและหนังสือที่ก าหนดเป็นการปูพ้ืนฐานและเตรียมความรู้ทางสาขาวิชา
มานุษยวิทยาให้กับผู้สมัครเข้าศึกษา  

2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา ในช่วงเดือนต้นสิงหาคม เพ่ือ
ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร การปรับตัวในการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

รวมทั้งยังมีช่วงเวลาให้นักศึกษาใหม่ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพ่ีในสาขา เพ่ือนนักศึกษา
ปริญญาโทจากสาขาวิชาการวิจัยทางสังคมและนักศึกษาปริญญาเอกเข้าใหม่ในปีการศึกษาเดียวกันของ
คณะฯ ในวันปฐมนิเทศด้วย  

อนึ่ง ในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เอกสารประกอบการเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารและ
หนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์ประจ าสาขา ได้แนะน าให้
นักศึกษาไปเตรียมตัวเรื่องทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึนในวันปฐมนิเทศ 
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3.3 การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
หลักสูตรฯ ได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ได้ทางอีเมล์หรือสื่อออนไลน์ หรือการขอเข้าพบตามนัดหมาย 
- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีการควบคุมระบบดูแล 
และให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. นักศึกษาเลือกหัวข้อ/ประเด็นทางวิชาการทางด้านมานุษยวิทยาที่ตนเองสนใจเพ่ือพัฒนาเป็น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าหัวข้อที่สนใจไปปรึกษากับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่านใดท่านหนึ่งที่
นักศึกษาเห็นว่ามีความสนใจและมีประสบการณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการดูแลวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ได้ เมื่ออาจารย์ตอบตกลงรับเป็นที่ปรึกษา (อย่างไม่เป็นทางการก่อนจนกว่าจะมีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ) ก็เริ่มมีการท างานร่วมกันในการดูแลนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยแนะน าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

2. เมื่อนักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว เช่น มีโจทย์วิจัยชัดเจน 
มีข้อสมมติฐานการวิจัยเบื้องต้น มีแนวคิดและวิธีวิทยาที่เหมาะสม มีสนาม และผู้คนในการวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษาจะเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ โดยมีตัวแทน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมแล้ว ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน โดย
พิจารณาจากรายชื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอมา ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จากภายนอก
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ จะได้น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ทางคณะฯ โดยคณบดีแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการต่อไป 

3. หลังจากนั้น นักศึกษาจะน าหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย
การศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เมื่อนักศึกษา
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพในทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ก็จะขอให้
จัดการประชุมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีประธานกรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการสอบ เมื่อนักศึกษาสอบผ่านการปกป้อง
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จึงจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากแหล่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

4. ในขณะเดียวกันในช่วงก่อนการท างานวิจัยสนาม นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะฯ ทั้งหมด ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร (หลักสูตรฯ จะก าหนดช่วงเวลาในการจัดสัมมนาให้อยู่ในภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอแนวทางการท าวิจัย โจทย์ ข้อถกเถียงทาง



 

59 
 

วิชาการ แนวทฤษฎีและวิธีวิทยา และสนามในการวิจัยของตนเอง โดยนักศึกษาจะได้รับฟังความ
ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับเชิญมาร่วมให้ความเห็นวิจารณ์ต่อหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์นักศึกษาตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจากบรรดาคณาจารย์ในสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาของคณะฯ และจากเพ่ือนๆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกันและกัน 

5. ภายหลังการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะท าการเก็บรวมรวมข้อมูลสนามตามวิธี
วิทยาที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

6. เมื่อท างานรวบรวมข้อมูลสนามเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะท าการสังเคราะห์และวิ เคราะห์
ข้อมูลภายใต้การประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การให้ค าแนะน าดูแลจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

7. นักศึกษาที่เสร็จสิ้นการท างานวิจัยภาคสนามจะเข้าสู่กระบวนการการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ
สร้างข้อสรุปเบื้องต้น และจะต้องเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จัดโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร (ซึ่งหลักสูตรฯ จะก าหนดให้อยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 
หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา) โดยร่วมแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่
ได้รับเชิญมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่นักศึกษาท าวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าวิจัยของ
นักศึกษา  

8. ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อนักศึกษาเขียนวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทั้งจากเอกสาร สถิติ และงานสนามจน
เสร็จสิ้นแล้ว จึงจะเข้าสู่การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เป็นผู้
ประเมินการสอบ เมื่อสอบผ่านจึงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ ส่วนมากนักศึกษาจะอยู่ใน
ระดับสอบผ่านอย่างมีเงื่อนไข คือ ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการหรือบรรยายพิเศษ
โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

3.4 อัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85.71 (รับเข้า 15 คน นักศึกษามาขึ้นทะเบียนเรียนจริง 14 คน และคงเหลือ 12 คน 
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้หารือเรื่องนักศึกษาสละสิทธิ์และนักศึกษาออกกลางคันในที่ประชุม            
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซึ่งได้ร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุของอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาที่เหลือน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนรับเข้า และท่ีประชุมเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของนักศึกษาในรุ่นนั้นๆ มากกว่าการเป็นปัญหาเนื่องจากหลักสูตร อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรฯ จะ
ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากเป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขหรือช่วยเหลือได้ก็จะรีบด าเนินการ เช่น ได้
มีการให้ทุนแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาของนักศึกษาบางรายที่ยัง
ต้องท างานและเรียนไปด้วย ทั้งท่ีหลักสูตรเป็นหลักสูตรภาคปกติเต็มเวลา 
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การส าเร็จการศึกษา 
   มีผู้ส าเร็จการศึกษา 6 คน  

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 นักศึกษาปีสุดท้ายได้ท าเเบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินในเชิงปริมาณ หลังจากการประมวลผล พบว่าผลคะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ คือ ได้คะแนนมากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ส าหรับผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ยังไม่มี เนื่องจาก ยังไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ 
ของนักศึกษา 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ มีช่องทางที่จะให้นักศึกษาร้องเรียนได้ คือ  
                 1) หลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงช่องทางและขั้นตอนของการ
ร้องเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    2) หลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าพบผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาฯ ได้ตาม
เวลาที่นัดหมายในทุกเรื่อง 

    3) ในทุกวิชาที่สอนก็มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ในแบบสอบถามจะมีข้อที่ให้
นักศึกษาสามารถเสนอแนะหรือร้องเรียนได้ 

3.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
2) การร้องเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของ

หลักสูตร 
4.1.2 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
4.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ และมี

การตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
4.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 



 

61 
 

4.2 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.2.1 คณะฯ มีแผนอัตราก าลังในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
4.2.2 คณะฯ มีแผนการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และส่งเสริม (มีทุน) ให้อาจารย์ไปเสนอผลงาน

วิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เริ่มเปิดสอนหลักสูตรครั้ง
แรกในปีการศึกษา 2529 และได้ปรับปรุงมาเป็นหลักสูตร พ.ศ.2543 ซึ่งได้ใช้สอนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ก่อนที่จะมีการปรับปรุงมาเป็นหลักสูตร พ.ศ.2553 ในช่วงระยะก่อนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรากฏว่ามี
วิชาเลือกอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งไม่เคยเปิดสอนและรายวิชาเลือกหลายวิชาก็ไม่สอดคล้องกับภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนไปในทางวิชาการ น ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553)” ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรในสาระหลัก คือ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ เปิดวิชาเลือกใหม่ๆ เช่น วิชามานุษยวิทยาภาษา 
วิชาวัฒนธรรมข้ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ตัดวิชาเลือกบางวิชาออกไป เช่น รายวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ทั้ง 3 วิชา ทั้งนี้ได้จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่ เช่น เพ่ิมกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มภาษา สัญลักษณ์และจักรวาลวิทยา 
และตัดกลุ่มวิชาบทบาทชายและหญิงในสังคม รวมทั้งกลุ่มวิชาภูมิภาคศึกษาออกจากหลักสูตร   

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงในทุกรอบ 

5 ปี หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 ซึ่งใช้มา 5 ปี ให้เป็นหลักสูตรปริญญาโทเรียน
ต่อเนื่องปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ  

จากรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
พ.ศ.2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา พ.ศ.2555 ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ 1) ได้
ประเมินทิศทางของหลักสูตรฯ ที่เปิดสอนระหว่าง พ.ศ. 2529-2555 เปรียบเทียบกับหลักสูตรสาขาวิชา
มานุษยวิทยาในต่างประเทศ 2) วิเคราะห์ข้อท้าทายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฯ โดยการจัดเสวนา
กลุ่ม ทางหลักสูตรฯจึงได้น าผลของรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฯ ดังกล่าวมาเป็นข้อมูลส าคัญ
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรฯครั้งล่าสุดคือ หลังสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตสาขาวิชา
มานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ซึ่งเริ่มเปิดสอนหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก และ
ใช้สอนครบ 5 ปี ในช่วงสิ้นปีการศึกษา 2562 จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดมาเป็นหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2563 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้จัดตารางบรรยายประจ าปี

การศึกษา โดยก าหนดผู้สอนจากความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ และการแจ้งความจ านงสอนในวิชานั้นๆ 
ทั้งนี้ ได้ส ารวจความต้องการเรียนในวิชาต่างๆ จากนักศึกษาด้วย 

ในการประชุมจัดตารางบรรยาย ที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อมูลและเงื่อนไขข้างต้น คือ บันทึกแจ้ง
ความจ านงสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และบันทึกขอเปิดรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ที่รวมกลุ่มกัน
เสนอขอเปิดรายวิชาเลือกที่สนใจจะเรียนในภาคถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการจัดตาราง
บรรยายของปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการเปิดรายวิชาและก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมด้วย เช่น ในวิชา
บังคับมีการสลับหรือหมุนเวียนผู้สอน ในวิชาเลือกให้ก าหนดผู้สอนจากความเชี่ยวชาญและความสนใจของ
อาจารย์  

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3  
หลักสูตรฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ของวิชาที่เปิด

บรรยายในทุกภาคของปีการศึกษา โดยมีบันทึกแจ้งทวงถามไปยังผู้สอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้ส่ง 
มคอ.3 ตามก าหนด  

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ติดตามดูแลกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างใกล้ชิด โดยมีฝ่ายเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษาช่วยประสานงานการจัดการเรียน
การสอนในเรื่องต่างๆ  

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน 
หลักสูตรฯ มีการติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยมีบันทึกเตือนก าหนดการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสูง ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงระยะเวลาการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบร่างวิทยานิพนธ์ และหลักสูตรได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือถึงปัญหาการท าวิทยานิพนธ์ล่าช้าของนักศึกษาทั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือพยายามหา
แนวทางการติดตามช่วยเหลือ เร่งรัด การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันให้มี
ระยะเวลาพอเพียงในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่หลักสูตรฯ จะก าหนดจัดการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯจะประชุม
พูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอย่าง
ไม่เป็นทางการก่อน เพ่ือสอบถามถึงความก้าวหน้าของโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือความเป็นไปได้ของหัวข้อ
หรือประเด็นในการศึกษาของนักศึกษารายที่เพ่ิงเริ่มเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีการจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา (ภาค 1 เป็นการสัมมนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และภาค 2 เป็นการสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นกิจกรรม
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วิชาการที่จัดเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนปกติ โดยนักศึกษาจะได้รับฟังความข้อคิดเห็นจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับเชิญมาร่วมให้ความเห็นวิจารณ์ต่อหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา 
ตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจากบรรดาคณาจารย์ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะฯ และ
จากเพ่ือนๆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน  

ส าหรับการตีพิมพ์ผลงานมีหลายช่องทาง คณะฯ มีวารสารทางวิชาการของคณะฯ ที่อยู่ในฐาน TCI 
(ปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1) ที่รับพิจารณาผลงานที่มีคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาทั้งในและ
นอกคณะฯ หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสนอผลงานในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและมีการหมุนเวียนการเป็น
เจ้าภาพจัดการสัมมนาไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่ง
บทความวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceeding จากการสัมมนา 

อนึ่ ง  ตั้ งแต่ปี การศึกษา 2557 เป็นต้น ไป มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ได้ ออกระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2558 ซึ่งระเบียบ
ดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ ให้นักศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 จะต้องได้รับการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ที่ชื่อว่า “TU-e-thesis” ซ่ึง
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ NECTEC ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการก ากับ
และป้องกันไม่ให้นักศึกษาคัดลอกวิทยานิพนธ์ฯ ซึ่งถือเป็นการละเมิดจริยธรรมที่ร้ายแรงในการท าวิจัย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 เรื่อง การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและมีระบบในการ
ประเมินอย่างชัดเจน โดยให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ 1) คุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินจากการที่นักศึกษา
น าเสนอผลงานและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน ในการเสวนาและสัมมนาระดับหลักสูตรฯ 
และระดับคณะฯ การมีจริยธรรมและความรู้ ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งในรายวิชาและ
วิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ในการประเมินผล
จะประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ จะให้ข้อมูลป้อนกลับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงจุด
แข็งจุดอ่อนของตนเอง  
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผู้สอนถูกก าหนดให้ชี้แจงการตัดเกรด ในรายวิชาที่ให้เกรดไม่ปกติ  

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
   1. ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนมีการประเมินผลการสอนของตนเอง 
   2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   3. คณะฯ มีการติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 (รายงานและผลการด าเนินรายวิชา) และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ซึ่งแบ่งออกเป็นงบบุคลากรและงบด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับในส่วนงบบุคลากร จะเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและหมวดค่าจ้างประจ าของ
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจ า 

ส าหรับงบด าเนินการ คณะได้มีการบริหารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่คณะเชิญสอนใน
หลักสูตรหรือในหัวข้อส าคัญ ๆ  การบ ารุงรักษาส านักงาน ห้องจัดการเรียนการสอน  ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ส าหรับงบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) โครงการบัณฑิตศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในงบเงินอุดหนุนเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนในด้านการน านักศึกษาออกศึกษาชุมชน การสัมมนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์  การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดซื้อหนังสือส าหรับห้องอ่านหนังสือของโครงการฯ และ
ด้านการบ ารุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน เป็นต้น  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่  
6.2.1 ห้องอ่านหนังสือของโครงการบัณฑิตศึกษาฯที่มีหนังสือ ต ารา วารสาร และวิทยานิพนธ์

สาขาสังคมวิทยาและสาขามานุษยวิทยา ประมาณ 5,000 เล่ม 
6.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการนักศึกษา โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 16 เครื่อง 
6.2.3 ห้องพักนักศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถใช้ท ากิจกรรมวิชาการท้ังในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล 
6.2.4 โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องบรรยายและห้องประชุม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง

ขยายเสียงและไมโครโฟน เครื่องฉายแผ่นทึบ และเครื่อง LCD 
6.2.5 หอสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ มากกว่า 

500,000 เล่ม 
อนึ่ง หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหนังสือสังคมศาสตร์ภาษาต่างๆ ที่จัดว่าดีที่สุดแห่ง

หนึ่งในประเทศไทยและหนังสือทุกเล่มสามารถใช้เป็นต าราลักษณะต่างๆ ในทางสาขามานุษยวิทยาได้ทั้งสิ้น  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปี
การศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 12 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) 
ต้องมีผลด าเนินการบรรลตุามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคบัและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อคณะโดยใช้แบบ

ประเมินการสอนตามท่ีก าหนด ทั้งนี้ แบบประเมินการสอนมีการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ก) การเตรียมสอน ได้แก่ การอธิบายและแจกประมวลการสอนรายวิชาตั้งแต่เริ่มสอน การ

แนะน าเอกสาร หนังสือ ต าราที่ต้องใช้อ่าน เป็นต้น 
ข) เนื้อหาการสอน ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหารายวิชา ความมีสาระเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชา 

การสอนตามประมวลการสอนรายวิชา เป็นต้น 
ค) ด้านตัวอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การชี้น าความรู้ 

การกระตุ้นให้นักศึกษาคิดด้วยตนเอง การเปิดโอกาสและส่งเสริมนักศึกษาให้ซักถาม และตั้งประเด็น
อภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานที่ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตัวนักศึกษาเอง ผู้สอนมาสอนตรงเวลา
และมาสม่ าเสมอ เป็นต้น  

1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์
ของคณะ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนสาขาวิชา ตัวแทนผู้เรียน
ปัจจุบัน 

2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตร 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก   

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ

การสัมภาษณ์ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

เป็นไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.             
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็น

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.3 จัดประชุม สัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 


