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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต   สาขาวชิามานุษยวทิยา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 

ชื*อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยท์่าพระจนัทร์ คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 

หมวดที* 1. ข้อมูลทั*วไป 
1. รหัสและชื*อหลกัสูตร 

รหัสหลกัสูตร  25510051100327 
ภาษาไทย หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา 
ภาษาองักฤษ  Doctor of  Philosophy  Program in Anthropology 

2. ชื*อปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ชืBอเตม็  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (มานุษยวทิยา) 
                 ชืBอยอ่    ปร.ด. (มานุษยวทิยา) 
ภาษาองักฤษ ชืBอเตม็  Doctor of Philosophy (Anthropology) 
                     ชืBอยอ่    Ph.D. (Anthropology) 

3. วชิาเอก 
 ไม่มี 
4. จํานวนหน่วยกติที*เรียนตลอดหลกัสูตร 
 4.1 แบบ 2 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาทีBสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะตอ้งศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
66 หน่วยกิต 
 4.2 แบบ 2 แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาทีBสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะตอ้งศึกษาไม่น้อยกว่า  
78 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  
              5.1.1  แบบ 2 แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปีครึB ง (7 ภาคการศึกษาปกติ) ถึง 6 ปี (12 ภาค
การศึกษาปกติ)              

 5.1.2  แบบ 2 แบบ 2.2   ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  (8 ภาคการศึกษาปกติ) ถึง 6 ปี (12 ภาค
การศึกษาปกติ) 
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 5.2 ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยเป็นหลกั และนักศึกษาต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็น
อยา่งดี 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ปรับปรุงจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
ฉบบั พ.ศ.2555 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังท่ี 15/2557          
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  11/2557   เม่ือวนัท่ี 17  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  และ 
ในการประชุมคร้ังท่ี    6/2558   เม่ือวนัท่ี 22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  และ 
ในการประชุมคร้ังท่ี    1/2559   เม่ือวนัท่ี 11  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2559  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2559 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 
 ดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยามีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคม วฒันธรรม ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาอยา่งลุ่มลึก ไม่เพียงสามารถ
วเิคราะห์ถึงความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ หากยงัสามารถศึกษาเปรียบเทียบขา้ม
วฒันธรรม สามารถเขา้ท างานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรระหวา่งประเทศไดอ้ย่างกวา้งขวาง  
ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการวิจยั การพฒันา การเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา การบริหารงานดา้นวฒันธรรม 
และประกอบอาชีพอิสระดา้นใหค้  าปรึกษา (consultant) ทางสังคมวฒันธรรม 
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9. ช่ือ เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวฒิุกำรศึกษำของอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
เลขประจ ำตวั
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิกำรศึกษำ/ สถำบัน/ ปีกำรศึกษำที่จบ 

 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ ยกุติ มุกดำวิจิตร Ph.D. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison, 
U.S.A. (2550) 
M.A. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison, 
U.S.A. (2543) 
สส.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2538) 
ศ.บ. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2533) 

 อำจำรย ์ สำยพิณ ศุพุทธมงคล Ph.D. (Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2542) 
ร.บ. (ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2526) 

 ศำสตรำจำรย ์ เสมอชยั พลูสุวรรณ Ph.D. (Physical Anthropology) University of Michigan, 
Ann Arbor, U.S.A. (2534) 
M.A. (Physical Anthropology) University of Michigan, 
Ann Arbor, U.S.A. (2530) 
วท.บ. (เกษตรศำสตร์) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (2523) 

 
10. สถำนท่ีจดักำรเรียนกำรสอน 
 10.1 สถำนท่ี: โครงกำรบณัฑิตศึกษำ คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ตึกอเนกประสงค ์3 ชั้น 3 
และคณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ (ตึกสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ชั้น 4) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ท่ำ
พระจนัทร์ 
 10. อุปกรณ์กำรสอน: โครงกำรบณัฑิตศึกษำ คณะสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ มีอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอน ได้แก่ ห้องอ่ำนหนังสือท่ีมีหนังสือ ต ำรำ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ และเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับ
สำขำวิชำท่ีเรียน ห้องปฏิบติักำรวิจยั (คอมพิวเตอร์) ไวใ้ห้บริกำรแก่นกัศึกษำตลอดจนมีโสตทศันูปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น เคร่ืองขยำยเสียง เคร่ืองฉำยภำพขำ้มศีรษะ เคร่ืองฉำยภำพน่ิง เคร่ืองฉำยวดิีทศัน์ และเคร่ือง LCD 
เป็นตน้ 
 
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพฒันำทีจ่ ำเป็นต้องน ำมำพจิำรณำในกำรวำงแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ 
  กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศ ท ำให้วิถี ชีวิตของประชำชนถูกผลักดันให้                        
มีกำรแข่งขันสูง รวมทั้ งตลำดแรงงำนท่ีมีกำรแข่งขันสูงไปด้วยส่งผลให้มีผู ้ต้องกำรศึกษำต่อใน                 
ระดบัท่ีสูงกวำ่ระดบัปริญญำโทมำกข้ึนทุกปี สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ จึงเปิดหลกัสูตรระดบั 
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บณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอกเพิBมมากขึZนตามไปดว้ย  ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
(โครงการเลีZยงตวัเอง) ทีBมีค่าใชจ่้ายในการเรียนค่อนขา้งสูง หรือหลกัสูตรโครงการปกติทีBมีค่าใชจ่้าย
ในการเรียนถูก ช่วยลดภาระทางดา้นเศรษฐกิจแก่ผูเ้รียน เช่นเดียวกบัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยานีZ ทีBเป็นหลกัสูตรโครงการปกติ เรียนเต็มเวลาในวนัเวลาราชการ เน้นการ
จดัการเรียนการสอนในเชิงวิชาการทีBนกัศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้และใช้ทรัพยากรของคณะ
และมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเตม็ทีB 
 ในขณะเดียวกนั การขยายตวัในทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียน 
และระดบันานาชาติ นาํไปสู่การติดต่อเชืBอมโยงระหวา่งกนัเพิBมมากขึZน ส่งผลให้ทิศทางและเนืZอหา
ของการศึกษาในระดบัต่างๆของประเทศจาํเป็นตอ้งปรับตามไปดว้ย เพืBอขยายฐานความรู้การศึกษา 
และเพิBมศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดแรงงานใหก้บันกัศึกษาทัZงในระดบัประเทศและนานาชาติ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสืBอสารได้ทาํให้สภาพสังคมและ
วฒันธรรมไทยเปลีBยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซบัซ้อน และเกิดความขดัแยง้ทางสังคมในระดบัต่างๆ
อย่างกว้างขวาง  จึงมีความจาํเป็นทีBจะต้องใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชา
มานุษยวิทยามาทาํความเขา้ใจวิถีในสังคมไทย  ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม
ใหม่ๆ ทีBเกิดขึZนตลอดเวลา 
 ยิBงไปกว่านัZน ประชาคมอาเซียน ทีBประกอบดว้ยกลุ่มผูค้นทีBมีความแตกต่างหลากหลายทัZง
ในทางชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนาและวฒันธรรม จะกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทีBผูค้นสามารถเคลืBอนทีB
ขา้มแดนไดส้ะดวกขึZน ยอ่มก่อใหเ้กิดสถานการณ์ของปฏิสัมพนัธ์แบบใหม่ ทัZงในดา้นความร่วมมือ
และความขดัแยง้ จึงถือเป็นภาระกิจสําคญัของสถาบนัการศึกษาทีBจะตอ้งผลิตทัZงองค์ความรู้และ
บณัฑิตในระดบัต่างๆเพืBอเขา้ไปมีส่วนรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆขา้งตน้อยา่งทนัท่วงที 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี*ยวข้องกบัพนัธกจิของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 เน้นและสนบัสนุนให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเรืBองทีBตนเองมีความสนใจอย่างเต็มทีB  
นกัศึกษาทางมานุษยวิทยาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผูที้Bคิดเป็น สามารถมองเห็นความเชืBอมโยง
ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ทีBมีความเกีBยวขอ้งกบัมนุษย ์ สามารถอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล  สามารถวิพากษ์
และเสนอความคิดไดอ้ยา่งครอบคลุมและชดัเจน  รวมทัZงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นสาขาอาชีพ
ต่างๆ ได้อย่างกวา้งขวาง โดยการพฒันาหลักสูตรต้องมีเนืZ อหาและทิศทางสอดรับกับความ
เปลีBยนแปลงของสังคมทีBขยายตวักวา้งขวางขึZนทัZงในระดบัประชาคมอาเซียนและนานาชาติ และ
เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของวงวชิาการทางมานุษยวทิยาในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ เพืBอ



 

5 

 

ตอบรับกบัการเปลีBยนแปลงทางสังคมวฒันธรรม โดยเน้นให้ผูศึ้กษามีความชาํนาญทางการวิจยั 
สามารถศึกษาขอ้มูลภาคสนามในระดบัลึกเพืBอสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์เชืBอมโยง สร้างองค์
ความรู้ใหม่เพืBอนาํไปใช้ในการทาํงานและสนทนาเชิงทฤษฎีกบัวงการวิชาการมานุษยวิทยาสากล 
ในขณะเดียวกันหลักสูตรก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพืBอตอบสนองกับผูเ้รียนทีBมีความคาดหวงัจาก
การศึกษาหลายระดบั ไม่วา่การศึกษาในระยะสัZน เพืBอนาํความรู้ในทางมานุษยวิทยาไปเพิBมศกัยภาพ
ในการทาํงาน หรือการศึกษาในระดบัลึกเพืBอเป็นนกัวชิาการในระดบันานาชาติ 
 12.2 ความเกี*ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้รับการคาดหวงัให้เป็นกาํลงัสําคญัของสังคมทีBจะทาํ
หนา้ทีBทางดา้นการสอน  การวิจยั  การทาํงานพฒันา ให้คาํปรึกษาทางดา้นวฒันธรรมแก่หน่วยงาน
ทัZงในภาครัฐและเอกชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลทีBมีความรู้ความเขา้ใจเกีBยวกบัสภาวการณ์
ทางสังคมและวฒันธรรมให้แก่สังคมแล้ว หลกัสูตรปรารถนาทีBจะสร้างสมาชิกของสังคมทีB
ตระหนกัถึงความหลากหลายของวฒันธรรมทีBแตกต่างกนัของคนกลุ่มต่างๆ สามารถพิจารณาความ
แตกต่างโดยปรารถนาจะทาํความเขา้ใจ มีความอดทนอดกลัZนต่อความคิด ค่านิยม วิถีปฏิบติัของ
ผูอื้Bน สามารถพินิจและสร้างขอ้เสนอเกีBยวกบัวิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเองร่วมกบัคนกลุ่มอืBนใน
สังคมไทย ในระดบัภูมิภาค และระบบโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
ทัZงต่อตนเองและผูอื้Bน 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยาเปิดทางเลือกทีBมากขึZนให้กบัผูเ้รียน วา่จะนาํ
ความรู้ทางมานุษยวทิยาในหลกัสูตรใหม่ไปใชใ้นระดบัใด โดยสามารถเลือกทีBจะเขา้มาศึกษาเพืBอนาํ
ความรู้ไปต่อยอดในทางวิชาการ หรือเพืBอนาํไปใช้ในวิชาชีพของตนเอง ซึB งถือไดว้า่เป็นการขยาย
ฐานความรู้ของสาขามานุษยวิทยาเพืBอตอบสนองกบัความตอ้งการของสังคมในระดับต่างๆ ซึB ง
เท่ากบัเป็นการขยายโอกาสใหค้ณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดใ้ช้
ความรู้เพืBอตอบรับกบัความคาดหวงัของสังคมให้เพิBมมากขึZนโดยทีBยงัคงรักษาความเขม้แข็งในทาง
วชิาการไปพร้อมกนั 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื*นที*เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื*นของสถาบัน 
 13.1  รายวชิาที*เปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื*น 
 วิชาบงัคบัและวิชาเลือกศึกษาร่วมกบัหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต 
สาขาวชิามานุษยวทิยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ของคณะฯ 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที*เปิดสอนให้มหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื*นที*ต้องมา
เรียน 
  -ไม่มี- 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  -ไม่มี- 
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หมวดที* 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 
มานุษยวทิยาเป็นแขนงหนึBงของสังคมศาสตร์ ทีBปรารถนาจะทาํความเขา้ใจมนุษย ์ทัZงในแง่

ทีBมนุษยเ์ป็นผลิตผลของระบบสังคมวฒันธรรมทีBเขามีชีวิตอยู ่และในแง่ทีBมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางใน
การสร้างสรรค์ ควบคุม และแปลีBยนแปลงสภาพชีวิตรอบๆ ตัวของเขา ดังนัZ นเนืZ อหาของ
มานุษยวิทยาจึงมีขอบเขตทีBกวา้งขวางครอบคลุมความรู้เกีBยวกบัมนุษยท์ัZงทางดา้นกายภาพ วิถีชีวิต 
พฤติกรรม ความคิดความเขา้ใจ การใหค้วามหมาย ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก มานุษยวิทยาเนน้การ
พิจารณาปัญหาอย่างรอบดา้น แต่ในขณะเดียวกนัก็มีวิธีการศึกษาทีBเจาะลึกเฉพาะเรืBองเฉพาะกลุ่ม 
ในระดบัชุมชนและปัจเจกบุคคล มีแนวทางการคน้ควา้ขอ้เท็จจริงในระดบัทีBเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล และเชืBอมโยงประสบการณ์นัZนเขา้กบัโครงสร้างหรือระบบทีBใหญ่และกวา้งกวา่บุคคล 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
การศึกษาขา้มวฒันธรรมและการวิจยัเพืBอสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพืBอให้นกัศึกษามีโอกาสเรียนรู้และ
พฒันาทางวิชาการอย่างเต็มศกัยภาพของแต่ละคน นอกจากนัZน ยงัเน้นการทาํงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาในประเด็นศึกษาทีBทัZงสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนั ทัZงนีZ  เพืBอสร้าง
บุคลากรทางวิชาการและการวิจยัให้แก่สังคม ผูจ้ะมีส่วนในการพฒันาและเสริมสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมและการพฒันาทีBย ัBงยนื 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตระหนักถึงความเปลีBยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัZงทาง
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ระดบัโลกและระดบัทอ้งถิBน ทีBส่งผลกระทบอยา่งใหญ่
หลวงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมไทย การปรับตัวเข้ากับสิB งแวดล้อมใหม่
จาํเป็นตอ้งรู้เท่าทนัความเปลีBยนแปลง และมีองคค์วามรู้ทีBเขม้แข็งเกีBยวกบัวฒันธรรมทอ้งถิBนอนัจะ
เป็นพลงัในการปรับเปลีBยนสังคมใหด้าํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 

ดว้ยเหตุนีZ  สังคมไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรทีBมีความสามารถทางดา้นการวิจยัในระดบัสูง 
เพืBอสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวฒันธรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา   
เน้นการฝึกฝน ให้ผูศึ้กษามีความรู้ความชาํนาญทางการวิจยัทางมานุษยวิทยา สามารถคน้หาและ
ศึกษาขอ้มูลภาคสนามไดใ้นระดบัลึก สามารถใชก้ารเปรียบเทียบสภาพสังคมและการเปลีBยนแปลง
ทีBเกิดขึZ นในประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเดียวกันและในส่วนอืBนๆ ของโลกมาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามไดอ้ยา่งรอบดา้น และเชืBอมโยงกนัอยา่งมีระบบ และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทัZงใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

อนึB ง  หลักสูตรนีZ เป็นหลักสูตรทีBสามารถเรียนต่อเนืBองจากหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยามหาบณัฑิต ของคณะฯ ในสาขาวชิามานุษยวทิยา 
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1.2 ความสําคัญ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยงัไม่มีการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยา 

บุคลากรทางดา้นมานุษยวิทยาทีBมีการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตจึงจบการศึกษามาจากต่างประเทศ
ทัZงสิZน  เพืBอการปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัความเปลีBยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และส่วนอืBนๆของโลก
ดงักล่าว และเพืBอตอบสนองความตอ้งการบุคลากรทางมานุษยวิทยาดงักล่าว คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวทิยา 

1.3 วตัถุประสงค์  
 1) เพืBอสังเคราะห์ ประเมิน และพฒันาความรู้ทางมานุษยวิทยาทีB เป็นสากล และได้

มาตรฐาน ความรู้นีZ ไดจ้ากการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะของสังคมวฒันธรรมในทีBต่างๆ  ของโลก 
ทัZงทีBเกีBยวกบัลกัษณะของสังคมวฒันธรรมมนุษยใ์นดา้นต่างๆ อาทิ ครอบครัว ความคิดความเชืBอ 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ อาํนาจ ทรัพยากรทางวฒันธรรม ประกอบเขา้กบัขอ้สังเกตและขอ้
คน้พบจากการทาํวจิยัภาคสนามของนกัศึกษา เพืBอสร้างขอ้เสนอทีBผา่นการไตร่ตรอง วิพากษว์ิจารณ์ 
สามารถใชเ้ป็นเครืBองมือในการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมวฒันธรรมร่วมสมยั 

2) เพืBอศึกษาและพฒันาความรู้ความเขา้ใจวถีิชีวติในสังคมไทย เพืBอนาํไปสู่ความเขา้ใจชีวิต
ในมิติต่างๆ ของสังคมไทยทีBกาํลงัเปลีBยนแปลงไป  และจะมีผลกระทบอย่างลึกซึZ งและกวา้งไกล 
ก่อให้เกิดประเด็นปัญหา และความสนใจใหม่ๆ ตลอดเวลา เพืBอสรรค์สร้างองค์ความรู้ทีBจะ
สนองตอบความตอ้งการของสังคม โดยเฉพาะในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัวิจยั 
และหน่วยงานเอกชนทีBดาํเนินการดา้นงานพฒันา 

3) เพืBอผลิตดุษฎีบณัฑิตทีBมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เนืBองจากนักศึกษาจะได้
คน้ควา้หาความรู้ในเรืBองทีBแต่ละคนมีความสนใจและได้รับคาํปรึกษาแนะนาํทัZงในด้านวิชาการ 
จริยธรรมในการวจิยั จากคณาจารยแ์ละผูเ้ชีBยวชาญอยา่งใกลชิ้ด  

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 คาดวา่จะดาํเนินการให้แลว้เสร็จครบถว้นภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

การพฒันา/เปลีBยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีZ  
1.  แผนการพฒันาการเรียนการ
สอนทีBเนน้การวจิยัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อน
ทาํวจิยัและเชืBอมโยงงานวจิยั
สู่การเรียนการสอน 
2.  ใหน้กัศึกษาทาํวจิยัตัZงแต่
การเรียนรายวชิาไปจนถึงการ
ทาํวทิยานิพนธ์ 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมวชิาการทีB

1.  จาํนวนงานวจิยัของอาจารย ์
2.  จาํนวนผลงานวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีB
ไ ด้ รั บ ก า ร นํา เ ส น อ  ตี พิ ม พ ์ 
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
3.  จ ํานวนโครงการกิจกรรม
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การพฒันา/เปลีBยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีZ  
 
 
 
2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนทีBเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ             
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเ รียนรู้ทัZ ง             
5  ดา้น 

เกีBยวเนืBองกบัการทาํวจิยั  เช่น  
การสัมมนา  เสวนา                
การประชุมทางวชิาการ 
1. เพิBมพนูทกัษะอาจารยใ์น 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ 
2. พฒันา/ปรับปรุงระบบ
อ า จ า ร ย์ ทีB ป รึ ก ษ า แ ล ะ
กิจกรรมให้สะทอ้นความเอืZอ
อาทรและให้ความสําคญัต่อ
ผูเ้รียน 
3. พฒันาระบบสารสนเทศทีB
สนับส นุนก า รเ รีย น รู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนืBอง 
4. ส่งเสริมการประเมินผลทีB
เนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
1.พฒันาทกัษะการสอนของ
อ า จ า ร ย์ ทีB เ น้ น ก า ร ส อ น           
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม         
ดา้นความรู้ทกัษะ ทางปัญญา
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะในการวิเคราะห์และ
การสืBอสาร  

วิชาการทีBคณะจดั/พานกัศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า
ภายนอกสถาบนั 
1.ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนทีBเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบอาจารย์ทีBปรึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
คณะ 
 
3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีBสนับสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. จาํนวนรายวชิาทีBใชก้าร
ประเมินผลทีBเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียนในการจดัการ
เรียนการสอน กิจกรรมทาง
วชิาการและกิจกรรมอืBน ๆ ของ
คณะ 
 
1.จาํนวนโครงการการพฒันา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ                      
การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทัZง 5 ดา้น 
2.ระ ดับ ค วา ม พึ ง พ อใ จข อง
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ทีB มุ่งผลการเรียน          
รู้ทัZง 5 ดา้น 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการศึกษา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ในระบบ
ทวิภาค มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ           
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใช้เวลาการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วนั-เวลาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  1. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท แแบบ 2 แบบ 2.1) 

    1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา หรือสาขาอ่ืนๆ 
ท่ีเทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบนัท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ 

    1.2 ตอ้งมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมอยา่งต ่า 3.25 จากระบบ 4.0  
  2. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี แแบบ 2 แบบ 2.2) 
      2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขา
อ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบนัท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ โดยมีผลการเรียนท่ี
มีค่าเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.5 จากระบบ 4.0 
     2.2 ตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ แเช่น งานวิจยั บทความวิชาการท่ีไดรั้บตีพิมพ ์
บทความทางวิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมสัมมนาระดบัมหาวิทยาลยัข้ึนไป เป็นตน้) ภายในระเวลาไม่เกิน        
5 ปีท่ีผา่นมา 
   



 

10 

 

2.3 สําหรับผูที้Bกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทีBมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์ขอ้ 2.1 และ 
มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํBากว่า 15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลีBยสะสมอย่างตํBา 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถ
สมคัรและขออนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและคณบดีเพืBอเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยาได ้

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET ไม่นอ้ยกวา่ 550 หรือ TOEFL           

ไม่น้อยกวา่ 79 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ตํBา
กวา่ 6.5 โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัสอบถึงวนัสมคัร   

3) ในกรณีทีBผลทดสอบภาษาองักฤษไม่ถึงเกณฑ์ทีBกาํหนด อาจได้รับการพิจารณา
รับเขา้ศึกษาก่อนได ้โดยมีเงืBอนไขวา่ตอ้งมีผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET 500 คะแนนขึZนไป 
หรือ TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 61 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ใน
ระดบั 6.0 ขึZนไป โดยผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลคะแนนตามเกณฑ์ ขอ้ 
2 ภายในปีการศึกษาทีBหนึB งของการเรียนตามหลักสูตร มิฉะนัZนนักศึกษาจะต้องพน้สถานภาพ
นกัศึกษา  

4) ผู ้เข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ทีBผู ้สมัคร
ประสงคจ์ะพฒันาเป็นวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หนา้ ขอ้เสนอดงักล่าว
จะตอ้งระบุหวัขอ้วจิยั ประเด็นวจิยั และวธีิการวจิยัทีBนกัศึกษาจะพฒันาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดบั
ดุษฎีบณัฑิต โดยขอ้เสนอดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นศึกษาทีBคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาตัZง
ไวใ้นแต่ละปี พร้อมทัZงชีZ ให้เห็นวา่โครงการดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จะตอบสนองการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของนกัศึกษา
ไดอ้ยา่งไร 

5) ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งแสดงจดหมายรับรองคุณสมบติั (letter of recommendation) จาก
บุคคลทีBสามารถประเมินศกัยภาพทางการศึกษาและการวจิยัของผูส้มคัรได ้จาํนวน 2 ฉบบั 

6)  กรณีผูส้มคัรเขา้ศึกษาทีBมีคุณสมบติัครบตามขอ้ 2.3 ใหด้าํเนินการ ดงันีZ  
  6.1 ตอ้งยืBนเรืBองขอโอนลกัษณะวิชาทุกวิชาทีBเรียนในหลกัสูตรมหาบณัฑิต ให้เป็น
ลกัษณะวชิาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรนีZ  
  6.2 ส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET ไม่นอ้ยกวา่ 550 หรือ TOEFL ไม่นอ้ย
กวา่ 79 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ตํBากวา่ 6.5 โดยผลสอบตอ้ง
ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัสอบถึงวนัสมคัร ทัZงนีZ ไม่สามารถนาํผลการเรียนภาษาองักฤษวิชา TU 005 
และ TU 006 มานบัเป็นเกณฑผ์า่นภาษาองักฤษเพืBอจบการศึกษาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตนีZได ้
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  6.3 กรณีทีBผลทดสอบภาษาองักฤษไม่ถึงเกณฑ์ทีBกาํหนด อาจไดรั้บการพิจารณา
รับเขา้ศึกษาก่อนได ้โดยมีเงืBอนไขวา่ตอ้งมีผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET 500 คะแนนขึZนไป 
หรือ TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 61 คะแนน สําหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ใน
ระดบั 6.0 ขึZนไป โดยผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลคะแนนตามเกณฑ์ ขอ้ 
6.1 ภายในปีการศึกษาทีBหนึB งของการเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนัZนนักศึกษาจะตอ้งพน้สถานภาพ
นกัศึกษา  
  6.4 ตอ้งผา่นการสอบสัมภาษณ์  

7) เงืBอนไขอืBนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) บางรายขาดทุนการศึกษา 
      2) คะแนนภาษาองักฤษในการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื*อแก้ไขปัญหาและข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      1) ประสานงานหรือจดัหาทุนจากแหล่งทุนทัZงในและนอกมหาวทิยาลยัใหน้กัศึกษา 
           2) ให้ผูส้มคัรทีBผลทดสอบภาษาองักฤษได้ไม่ถึงเกณฑ์ทีBกาํหนด ได้รับการพิจารณา
รับเขา้ศึกษาก่อนได ้โดยมีเงืBอนไขวา่ตอ้งมีผลทดสอบภาษาองักฤษขัZนตํBาตามทีBคณะระบุ (ขอ้ 3 ของ
การคดัเลือกเขา้ศึกษา) แลว้จะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษใหม่เพืBอให้ไดผ้ลคะแนนตามเกณฑ ์
(ขอ้ 2 ของการคดัเลือกเขา้ศึกษา) ภายในปีการศึกษาทีBหนึB งของการเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนัZน
จะตอ้งพน้สภาพนกัศึกษา นอกจากนีZ  ยงัสนบัสนุนให้นกัศึกษาฝึกฝนภาษาองักฤษโดยเนน้การอ่าน
ตาํราทีBเป็นภาษาองักฤษทุกรายวชิา 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
        รับปีละ 5 คน และคาดวา่จะมีผูส้าํเร็จการศึกษาปีละ 5 คน 

 นกัศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชัZนปีทีB  1 5 5 5 5 5 
ชัZนปีทีB  2 - 5 5 5 5 
ชัZนปีทีB  3 - - 5 5 5 
ชัZนปีทีB  4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
จาํนวนบณัฑิตทีBคาดวา่จะจบ - - - 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน (ปีงบประมาณ 2557)  
 การบริหารจดัการหลกัสูตรนีZ เป็นการบริการจดัการหลกัสูตรโครงการปกติ  ซึB งงบประมาณ  
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาไดรั้บงบประมาณจาก 
2 แหล่ง  คือ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณรายไดห้น่วยงาน (งบพิเศษ) ดงันีZ  

 ค่าใชจ่้ายต่อหัวของนกัศึกษา (ทีB มธ. คิดเหมาจ่าย) ภาคละ 19,800 บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ประมาณปีละ  40,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร ( 4 ปี –  6 ปี)  ต่อหวัของนกัศึกษา คือ 160,000  - 180,000 บาท 
 ดังนัZน  รัฐบาลและมหาวิทยาลัยอุดหนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อหัว ต่อปี ประมาณ 
50,277.65 บาท 
 

หมวดเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหตุ 
ก.งบดาํเนินการ 
1. ค่าใชจ่้ายบุคคลากร 
2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 
3. ทุนการศึกษา 
4.รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 
(ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาทีBได้
มาตรฐาน) 
         (รวม ก) 
ข.งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์

 
681,982.14 
18,257.14 

- 
123,250.00 

 
 
 
 

- 

 
580,851.71 
15,549.81 

- 
104,973.38 

 
 
 
 

- 

 
656,723.54 
17,580.95 

- 
118,685.19 

 
 
 
 

- 

 
590,582.47 
15,810.31 

- 
106,731.96 

 
 
 
 

- 

วิธีการคํานวณ 
ค่าใชจ่้ายทัZงหมด x จาํนวน
นกัศึกษา 
จาํนวนนกัศึกษาทัZงหมด 
ของคณะฯ 
ปีที* 1  
= 23.05ลา้นบาท*15 คน/140 คน 
ปีที* 2  
= 23.05 ลา้นบาท*30 คน/263 คน 
ปีที* 3 
= 23.05 ลา้นบาท*40 คน/378 คน 
ปีที* 4 
= 23.05 ลา้นบาท*50 คน/485 คน รวมทัNงสิNน (ก+ข) 823,489.29 701,374.90 792,989.68 713,124.74 

จาํนวนนักศึกษา (คน) 
ป.เอก – มานุษยวิทยา 

ปีที* 1 ปีที* 2 ปีที* 3 ปีที* 4 
5 8 13 15 

ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา / ปี 164,697.86 87,671.86 60,999.21 47,541.65 

รวมค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 4 ปี 360,910.58     บาท 

เฉลีBยค่าใชจ่้ายต่อปี 90,227.65   บาท  
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2.7 ระบบการศึกษา 
  √ จดัการศึกษาแบบชัZนเรียน 
 � แบบทางไกลผา่นสืBอสิBงพิมพเ์ป็นหลกั 
 � แบบทางไกลผา่นสืBอแพร่ภาพและเสียงเป็นสืBอหลกั 
 � แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 � อืBน ๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
        1.  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา               
พ.ศ. 2553 ขอ้ 12.15 และขอ้ 19 

2.  นักศึกษาทีBกาํลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2557 ทีBไดรั้บอนุมติัให้ศึกษา
ต่อในหลักสูตรนีZ  สามารถขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาทีB เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ยกเวน้ 
การคน้ควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้เป็นลกัษณะวิชาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรนีZ ได ้ทัZงนีZ  
ตอ้งเป็นลกัษณะวชิาทีBไดค่้าระดบัไม่ตํBากวา่ B  โดยวชิาทีBไดรั้บการโอนจะไดรั้บการบนัทึกค่าระดบั
เดิมและใหน้าํหน่วยกิตมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBยสะสม 
        3.  นกัศึกษาหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก่อนฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2557 อาจขอเทียบลักษณะวิชาทีB เคยเรียน 
ในระดบับณัฑิตศึกษา  มาเป็นลกัษณะวิชาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรนีZ ได ้ โดยเป็นรายวิชา
ทีBเรียนมาแลว้ไม่เกิน 5  ปีการศึกษา นบัจากปีการศึกษาทีBลงทะเบียนเรียนรายวิชานัZนและเทียบได้
ไม่เกิน  6 หน่วยกิต ทัZงนีZ ตอ้งไดค้่าระดบัไม่ตํBากว่า B หรือเทียบเท่า โดยวิชาทีBไดรั้บการเทียบจะ
ไดรั้บการบนัทึกอกัษร ACC (Accreditation) และไม่ใหน้าํหน่วยกิตมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBยสะสม 
        นกัศึกษาทีB มิได ้ศึกษาในหลกัสูตรสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต  สาขาวิชา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาจขอเทียบลกัษณะวิชาทีBเคยเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา 
มาเป็นลกัษณะวชิาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรนีZได ้โดยเป็นรายวิชาทีBเรียนมาแลว้ไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา นบัจากปีการศึกษาทีBลงทะเบียนเรียนรายวิชานัZนและเทียบไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต ทัZงนีZ   
ตอ้งไดค้่าระดบัไม่ตํBากว่า  B  หรือเทียบเท่า โดยวิชาทีBไดรั้บการเทียบจะไดรั้บการบนัทึกอกัษร 
ACC (Accreditation) และไม่ใหน้าํหน่วยกิตมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBยสะสม 
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3. โครงสร้างหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรและระยะเวลาศึกษา     
  จํานวนหน่วยกติกติรวมตลอดหลกัสูตร 
  1. แบบ 2 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาทีBสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะตอ้งศึกษา 
ไม่นอ้ยกวา่ 66 หน่วยกิต  
  2. แบบ 2 แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาทีBสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะตอ้งศึกษา 
ไม่นอ้ยกวา่ 78 หน่วยกิต   

  เงื*อนไขการโอนข้ามหลักสูตร (จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตไปหลักสูตร
สังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต) 
  นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1 
(ผูส้ําเร็จการศึกษาชัZนปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือสาขาอืBนๆ ทีBเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยอืBน) ทีBประสงค์จะโอนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและคณบดี 
ทัZงนีZ สามารถโอนลกัษณะวิชาทุกวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ยกเวน้วิทยานิพนธ์ เป็น
ลกัษณะวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต และจะตอ้งศึกษาให้
สําเร็จตามโครงสร้างหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต ภายใน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ นบัตัZงแต่วนัขึZนทะเบียนเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ใน
ครัZ งแรก  

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลาโดย 
1. นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 แบบ 2.1   ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปีครึB ง) และอยา่งมากไม่เกิน 12 ภาคปกติ (6 ปี)  
2.  นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2 แบบ 2.2 ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี) และอยา่งมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ (6  ปี)  
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 
  1) แผนการศึกษา แบบ 2 แบบ  2.1  คือ เนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ทีBมี
คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการ วชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพิBมเติม 
   วชิาบงัคบั   21   หน่วยกิต 
   วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่   9   หน่วยกิต 
   วทิยานิพนธ์  36    หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม    66    หน่วยกติ 
  2) แผนการศึกษา แบบ  2 แบบ 2.2    คือ  เนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ทีBมี
คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการ วชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพิBมเติม 
   วชิาบงัคบั  21   หน่วยกิต 
   วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่   9   หน่วยกิต 
   วทิยานิพนธ์  48    หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม    78    หน่วยกติ 
 

    ทัZงนีZ   คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของคณะฯ สามารถพิจารณาให้ นกัศึกษาศึกษารายวิชา
ในระดบับณัฑิตศึกษาเพิBมเติม (จดทะเบียน Audit) ในรายวิชาทีBจาํเป็นต่อการทาํวิทยานิพนธ์ โดย
รายวิชาดังกล่าวจะไม่นาํมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBยสะสม  และไม่นาํมาคาํนวณจาํนวนหน่วยกิต
สะสม  

ลกัษณะของหลกัสูตร ทางด้านเนืNอหา องค์ประกอบหลกั  ได้แก่ 
1.  ความรู้พืZนฐานทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะทางดา้นสังคมและวฒันธรรม          

ซึB งประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีและวธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา 
2.  ความรู้เฉพาะด้านทางมานุษยวิทยา ตามความเชีBยวชาญของผูส้อนและ           

ความสนใจของนกัศึกษา 
3.  ความรู้และความชาํนาญในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ความเขา้ใจในกรอบทฤษฎี        

การหาขอ้มูลภาคสนาม และการเชืBอมโยงความคิดทีBเป็นนามธรรมกบัขอ้มูลรูปธรรม 
4.  ความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคิด ในการทาํความเขา้ใจประเด็นปัญหา

ร่วมสมยัในสังคมไทยทางดา้นวธีิการศึกษา หลกัสูตรเนน้การทีBนกัศึกษาแต่ละคนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารยแ์ละเพืBอนนกัศึกษาเป็นชุมชนทีBจะแลกเปลีBยน
ความคิดเห็นและวพิากษว์จิารณ์ซึB งกนัและกนั  
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3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 3.1.3.1 รหัสวชิา 

รหสัวชิาในหลกัสูตร ประกอบดว้ยอกัษรยอ่และตวัเลข มีความหมายดงันีZ  
อกัษรยอ่ ม./ AN หมายถึงรายวิชาทีBเปิดสอนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

มานุษยวทิยา 
เลขรหสัวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย 3 หลกั มีความหมายดงันีZ  

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ลาํดบัวชิาของแต่ละกลุ่ม/วชิา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มของลกัษณะวชิา 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาบงัคบั 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจกัรวาลวทิยา 

เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิามนุษยก์บัอดีต 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมยั 
เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเรืBองและรายวชิาเอกเทศ 

เลขหลกัร้อย หมายถึง ระดบัของวชิา  
เลข 6 หมายถึง รายวชิาระดบัตน้ทัZงระดบัมหาบณัฑิตและระดบัดุษฎีบณัฑิต 
เลข 7 หมายถึง  รายวชิาระดบัสูง 
เลข 9 หมายถึง วทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  
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   3.1.3.2 รายวชิา 
                             1) วชิาบงัคบั นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบัจาํนวน  7 วชิา รวม 21 หน่วยกิต  ดงันีZ   

 
 
 

รหัสวชิา รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ม. 601 
 
AN 601 
 
 
ม.602           
AN 602 
 
 
ม. 603 
AN 603 
 
ม.604  
AN 604 
 
ม. 605  
AN 605  
 
ม.701 
AN 701 
 
ม.801 
AN 801 

ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยา 
History and Development  
of Anthropological Theories and Concepts  
 
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั 
Contemporary Anthropological Theories and 
Concepts  
 
การวจิยัทางมานุษยวทิยา 
Anthropological   Research 
 
มานุษยวทิยากายภาพ 
Physical  Anthropology 
 
โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา 
Archaeological  Anthropology 
  
สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
Seminar  in  Development  of  Thesis  Proposal 
 
สัมมนาประสบการณ์และวธีิวทิยาของงานภาคสนาม 
Seminar  in Fieldwork  Experience  and  Methodology 

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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2) วิชาเลือก  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอย่างน้อยจาํนวน  3  
วชิารวม  9  หน่วยกิต  จากกลุ่มวชิาในสาขามานุษยวทิยากลุ่มเดียวกนั หรือคนละกลุ่มกนั ดงันีZ   
 

รหัสวชิา รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1.  กลุ่มวชิาภาษา สัญลกัษณ์ และจักรวาลวทิยา (Language, Symbols and Cosmology) 
ม.611 
AN 611 
 
ม.612  
AN 612 
 
ม.613 
AN 613 
 
ม.614 
AN 614 

มานุษยวทิยาภาษา 
Linguistic  Anthropology 
 
มานุษยวทิยาศาสนาและความเชืBอ 
Anthropology  of  Religion  and Belief  
 
พิธีกรรมวเิคราะห์ 
Ritual  Analysis 
 
สัญลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
Buddhist  Symbolism  in Southeast  Asia 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

2. กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา (Ethnicity and Area  Studies) 
ม.621 
AN 621 
 
ม.622 
AN 622 
 
ม.623 
AN 623 
 
ม.624 
AN  624 
 
ม.625 
AN  625 

ชาติพนัธ์ุศึกษา 
Ethnicity 
 
ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษาตระกลูไต 
Ethnohistory  of Tai-Speaking  Peoples 
 
มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
Anthropology  of   Southeast  Asia 
 
มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก 
Anthropology  of   East  Asia 
 
ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา 
Anthropological  Perspectives  on  Thai Studies 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

 
3 (3-0-9) 

 
 

3 (3-0-9) 
 

 
3 (3-0-9) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3.  กลุ่มวชิามนุษย์กบัอดีต (Man and the Past) 
ม.631 
AN 631 
 
ม.632 
AN 632 
 
ม.633 
AN 633 

มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์ 
Historical  Anthropology 
  
มรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ ์
Critical  Heritage  Studies 
 
พิพิธภณัฑศึ์กษา 
Museum  Studies 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

4.  กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture and Society) 
ม.641 
AN  641 
 
ม.642 
AN 642 
 
ม.643  
AN 643 
 
ม.644 
AN  644 
 
ม.645 
AN  645 
 
ม.646 
AN  646 
 
 

มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอาํนาจ 
Anthropology  of  Power 
 
มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ 
Economic  Anthropology   
 
ครอบครัวและเครือญาติ 
Family  and Kinship 
 
มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ 
Anthropology  of  Gender and  Sexuality 
 
มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง 
Anthropology  of  the  Cities 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน 
Theory  and Methodology  in  Transnational  Culture 
 
 

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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รหัสวชิา รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.647 
AN 647 
 
ม.648 
AN 648 
 
ม.649 
AN  649 

ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่ 
Peasant  Studies  in the  Modern  World 
 
มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเทีBยว 
Anthropology  of Travel  and  Tourism  
 
วฒันธรรมศึกษา 
Cultural  Studies 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 

5.  กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวิทยาศาสตร์  (Anthropology  of Science) 
ม.651 
AN  651 
 
ม.652 
AN  652 
 
ม.653 
AN 653 
 
ม.654  
AN  654 

มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
Anthropology   of Science  and  Technology 
 
มานุษยวทิยาการแพทย ์
Medical  Anthropology 
 
มานุษยวทิยานิเวศ 
Ecological  Anthropology 
 
ประเด็นเฉพาะเรืBองทางมานุษยวทิยากายภาพ 
Special  Topics  in Physical  Anthropology 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

6.  กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเรื*องและรายวชิาเอกเทศ (Special  Topics  and Individual  Course) 
ม.691 
AN 691 
 
ม.692 
AN 692 
 
 

สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I 
Special Topics Seminar in Anthropology I 
 
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  II 
Special Topics Seminar in Anthropology II 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 
 



 

21 

 

รหัสวชิา รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.699 
AN 699 

รายวชิาเอกเทศ 
Individual  Course 
 

3 (3-0-9) 

 
 
  4)  วทิยานิพนธ์ 

รหัส รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ม.900 
AN 900 

วทิยานิพนธ์ 
Dissertation 

36 (แบบ 2.1) 
48  (แบบ 2.2) 

 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  มี 2 แบบ  คือ   

 แบบ 2 แบบ  2 .1 นกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาใหจ้บไดภ้ายใน  7  ภาคการศึกษา 
     หรือ 3 ปีครึB ง ดงันีZ  

ปีการศึกษาทีB 1 
ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.601 
 
 
ม.603 
ม.605 

ประวติัศาสตร์และพฒันาการ
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยา  
การวจิยัทางมานุษยวทิยา 
โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.602 
 
 
ม.604 
ม.xxx 

แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยาร่วมสมยั 
 

มานุษยวทิยากายภาพ 

วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาทีB 2 
ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.xxx 
ม.xxx
ม.701 

วชิาเลือก 
วชิาเลือก 
สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.801 
 

สัมมนาประสบการณ์และวธีิ
วทิยาของงานภาคสนาม 
- สอบวดัคุณสมบติั 

3 หน่วยกิต 
 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาทีB 3 

ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์) 
12 หน่วยกิต ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(รายงานความกา้วหนา้ครัZ งทีB 1) 
12 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาทีB 4 

ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(สอบร่างวิทยานิพนธ์) 

12 หน่วยกิต    

 รวม 12 หน่วยกิต    

 
 แบบ  2 แบบ 2.2  นกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาใหจ้บไดภ้ายใน  8  ภาคการศึกษา 
     หรือ 4 ปี ดงันีZ  

ปีการศึกษาทีB 1 
ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.601 
 
 
ม.603 
ม.605 

ประวติัศาสตร์และพฒันาการ
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยา  
การวจิยัทางมานุษยวทิยา 
โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.602 
 
 
ม.604 
ม.xxx 

แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยาร่วมสมยั 
 

มานุษยวทิยากายภาพ 

วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาทีB 2 

ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.xxx 
ม.xxx
ม.701 

วชิาเลือก 
วชิาเลือก 
สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ม.801 
 

สัมมนาประสบการณ์และวธีิ
วทิยาของงานภาคสนาม 
- สอบวดัคุณสมบติั 

3 หน่วยกิต 
 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาทีB 3 

ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์) 
12 หน่วยกิต ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(รายงานความกา้วหนา้ครัZ งทีB 1) 
12 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาทีB 4 

ภาคการศึกษาที* 1 ภาคการศึกษาที* 2 
ม.900 วทิยานิพนธ์ 

(รายงานความกา้วหนา้ครัZ งทีB 2) 

12 หน่วยกิต ม.900 วทิยานิพนธ์ 
(สอบร่างวทิยานิพนธ์) 

12 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1 คําอธิบายรายวชิาภาษาไทย 

3.1.5.1.1 วชิาบังคับ       
ม.601  ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา    3 (3-0-9) 
AN 601 History and Development  of Anthropological  Theories  and  Concepts 
    แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิก และงานชาติพนัธ์ุวรรณนาทีBเป็นพืZนฐานของ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา เช่น งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ขอ้เสนอทาง
ทฤษฎีและงานชาติพนัธ์ุวรรณนาของนกัมานุษยวิทยายุคแรก จนถึงทศวรรษ 1970 เช่น ทฤษฎีและ
งานวิจัยทีBใช้ทฤษฎีวิวฒันาการทางสังคม หน้าทีBนิยม โครงสร้าง-หน้าทีBนิยม วฒันธรรมและ
บุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง มานุษยวทิยานิเวศ มานุษยวทิยาการตีความ และโครงสร้างนิยม  
 
ม.602  แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั     3 (3-0-9) 
AN 602  Contemporary  Anthropological  Theories  and  Concepts 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ทีBมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางมานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น 
งานของ Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre 
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak และ Judith Butler และผลงานทาง
มานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิบติัการ ชาติพนัธ์ุวรรณนาหลงัโครงสร้างนิยม 
มานุษยวิทยาหลงัสมยัใหม่ วฒันธรรมศึกษา หลงัอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยาขา้มพรมแดนและ
โลกาภิวตัน์ มานุษยวทิยาสิBงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา 
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ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 603 Anthropological Research 
 วธีิวทิยาและกระบวนการสร้างความรู้ทางมานุษยวทิยา ประกอบดว้ย การทาํวิจยัภาคสนาม 
การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพนัธ์ุวรรณนาทีB
เชืBอมโยงแนวคิดและทฤษฎีกบัขอ้มูลและประสบการณ์ภาคสนามของนกัมานุษยวิทยา ประเด็น
ปัญหาอนัเกีBยวเนืBองกบัการทาํงานภาคสนาม อาทิ อตัวิสัยและตวัตนของนกัมานุษยวิทยากบัความ
เป็นวตัถุวสิัยของการศึกษา จริยธรรมในการทาํงานภาคสนาม 
 
ม.604  มานุษยวทิยากายภาพ         3 (3-0-9) 
AN 604 Physical Anthropology  
 สํารวจมโนทศัน์และทฤษฎีพืZนฐานต่างๆ ซึB งจาํเป็นสําหรับการทาํความเขา้ใจวิวฒันาการ
ของสิBงมีชีวติ ทบทวนความรู้วา่ดว้ยความเป็นมาของมนุษยใ์นทางววิฒันาการ ครอบคลุมขอ้ถกเถียง
ต่างๆ บนพืZนฐานการตีความหลกัฐานทีBเป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัด สอบสวนประวติัและรูปแบบ
การอพยพเคลืBอนยา้ยของประชากรมนุษยย์ุคตน้ ทาํความเขา้ใจมโนทศัน์เรืB อง “เชืZอชาติ” ในทาง
ชีววิทยา รวมถึงผลกระทบทางการเมืองและสังคมอนัอาจเกิดจากการนาํมโนทศัน์นีZ ไปใชโ้ดยขาด
ความรู้ความเข้Bาใจ 
 
ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 605 Archaeological Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางโบราณคดี กระบวนการศึกษาสังคมในอดีตผ่านวตัถุทาง
วฒันธรรม โบราณคดีกับความรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น แนวคิดวฒันธรรมศึกษา อุตสาหกรรม
วฒันธรรม เพศสภาวะ รวมทัZ งข้อถกเถียงทางโบราณคดี และวิพากษ์โบราณคดี ในปัจจุบัน 
 
ม.701  สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์       3 (3-0-9) 
AN  701  Seminar  in Thesis  Topics 
 วชิาบงัคบัก่อน: ม.601, ม.602, ม603, ม.604 และ ม.605 หรือโดยอนุมติัจากคณะฯ 
 แนวความคิดและทฤษฎีทีBเป็นพืZนฐานในการศึกษาประเด็นทีBจะเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์ การ
สาํรวจงานวิจยัและเอกสารทีBเกีBยวขอ้ง  พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์โดยเอกเทศ  
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ม.801  สัมมนาประสบการณ์และวธีิวทิยาของงานภาคสนาม    3 (3-0-9) 
AN 801 Seminar  in  Fieldwork  Experience  and  Methodology 
 วชิาบงัคบัก่อน: ม.601, ม.602, ม.603, ม.604 , ม.605 และ ม.701 หรือโดยอนุมติัจากคณะฯ 
 สํารวจความเป็นไปได้ในการทาํงานภาคสนาม สัมมนาเชิงปฏิบติัการเป็นระยะๆ เพืBอ
แลกเปลีBยนประสบการณ์ ขอ้สังเกต รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้วิพากษว์ิจารณ์ต่างๆ ระหวา่งนกัศึกษา
กบัผูส้อน 
 

3.1.5.1.2 วชิาเลอืก 
1.  กลุ่มวชิาภาษา  สัญลกัษณ์  และจักรวาลวทิยา 

ม.611 มานุษยวทิยาภาษา        3 (3-0-9) 
AN 611  Linguistic Anthropology 
 วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาภาษาและชาติพนัธ์ุวรรณนามานุษยวิทยาภาษาเพืBอเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาในฐานะระบบการสืBอสาร กบัวฒันธรรมซึB งภาษาเป็นสืBอ ความสัมพนัธ์
ทางสังคมวฒันธรรมทีBสะทอ้นผา่นการใชภ้าษาในชีวติประจาํวนั เช่น ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ  
ชนชัZน เพศสภาวะ 
 
ม. 612  มานุษยวทิยาศาสนาและความเชืBอ      3 (3-0-9) 
AN 612 Anthropology of  Religion  and   Belief 
 สํารวจข้อเสนอทางทฤษฎีและวิธีการศึกษาศาสนาและความเชืBอ ศึกษาการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีโดยการอ่านวิพากษ์งานชาติพนัธ์ุนิพนธ์ การนําทฤษฎีและวิธีวิจัยไปใช้ทาํความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความเชืBอในสังคมร่วมสมยั 
        

ม. 613  พิธีกรรมวเิคราะห์       3 (3-0-9) 
AN 613 Ritual Analysis 
 ความหมายและบทบาทหนา้ทีBของพิธีกรรมในสังคมขนาดเล็กและสังคมสมยัใหม่ แนวคิด
และทฤษฎีในการวิเคราะห์สัญลักษณ์ในพิธีกรรม ทัZ งพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการต่างๆ ใน
ชีวติประจาํวนั และรัฐพิธี ทัZงทีBสืบทอดจากอดีต และทีBประดิษฐขึ์Zนใหม่ในสังคมปัจจุบนั 
 
ม.614 สัญลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-9) 
AN 614 Buddhist  Symbolism  in  Southeast  Asia  
 ความรู้ทีBมีฐานการวิจยัวา่ดว้ยการทาํความเขา้ใจความหมายในแง่มุมทางสัญลกัษณ์ ของงาน
พุทธศิลป์ในบริบทพุทธศาสนาเถรวาทของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในพม่าและไทย การ
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พฒันาประเด็นเฉพาะตามความสนใจของนกัศึกษาแต่ละคน ภายใตข้อบเขตของวิชา ซึB งสามารถต่อ
ยอดเป็นงานวจิยัทีBรัดกุมและเขม้งวดได ้

 
           2.  กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา 
ม. 621 ชาติพนัธ์ุศึกษา        3 (3-0-9) 
AN 621 Ethnicity 
 ทฤษฎีและวธีิวทิยาในการศึกษาทางชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พรมแดนชาติพนัธ์ุ ชาติพนัธ์ุกบัภาวะ
ชายขอบ อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ชาติพนัธ์ุธาํรง ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ  

ภาษาศาสตร์ชาติพนัธ์ุ สาํรวจประเด็นชาติพนัธ์ุศึกษาในปัจจุบนั เช่น รัฐชาติกบัชาติพนัธ์ุ ชาตินิยม
กบัชาตินิยมเชิงชาติพนัธ์ุ ชาติพนัธ์ุธาํรงแนวใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนน้อยกบัรัฐ ชาติพนัธ์ุธาํรงใน
บริบทขา้มพรมแดนและโลกาภิวตัน์    
 
ม. 622 ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษาตระกลูไต   3 (3-0-9) 
AN 622 Ethnohistory  of Tai-Speaking  Peoples 
 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาประวติัศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุทีBใช้ภาษาตระกูลไต 
ไดแ้ก่  ภาษาศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุทีBใชภ้าษาตระกลูไต  ประเด็นทางชาติพนัธ์ุศึกษาทีBเกีBยวขอ้ง เช่น  

รัฐชาติกบัชาติพนัธ์ุไต ชาติพนัธ์ุไตธาํรงในบริบทขา้มพรมแดนและโลกาภิวตัน์   

  
ม. 623   มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้      3 (3-0-9) 
AN 623  Anthropology of Southeast Asia 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพนัธ์ุวรรณนาทีBศึกษาสังคม วฒันธรรม และกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทัZงในภาคพืZนทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลกัเกีBยวกบัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาในสาขาวิชาทีB เกีBยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ และนิเวศวิทยา ประเด็นสําคญัๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา เช่น การก่อตวัเป็น
รัฐยุคแรก การคา้และทุนนิยม อิทธิพลของอินเดียและจีน วฒันธรรมร่วมของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้อุดมการณ์ทางเพศ ลทัธิอาณานิคม อาเซียน และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นบริบทโลกาภิวตัน์ 

  
ม.624 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก           3 (3-0-9) 
AN 624 Anthropology of East Asia 
 ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาเปรียบเทียบสังคม วฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ใน
จีน เกาหลี ญีBปุ่น ศึกษางานชาติพนัธ์ุวรรณนาในประเด็นเกีBยวกบัลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
การเปลีBยนแปลงทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุกบัรัฐ-ชาติ อาณา
นิคมตะวนัตก และกระแสโลกาภิวตัน์ 
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ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา        3 (3-0-9) 
AN 625 Anthropological Perspectives on Thai Studies 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธ์ุวรรณนาทีB ศึกษาสังคมไทย ตัZ งแต่ช่วง
สงครามโลกครัZ งทีBสองเป็นตน้มา สํารวจงานเขียนทีBเป็นความรู้หลกัเกีBยวกบัสังคมไทย ครอบคลุม
ทัZงการศึกษาสังคมชนบท กลุ่มสังคมต่างๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุ มานุษยวิทยาวา่ดว้ยรัฐไทยและสังคม-
วฒันธรรมไทยในบริบทโลกาภิวตัน์ 

 
3. กลุ่มวชิามนุษย์กบัอดีต 

ม. 631 มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์      3 (3-0-9) 
AN 631 Historical Anthropology 
 วิธีวิทยาทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์นิพนธ์ในงานชาติพนัธ์ุวรรณนา แนวการ
ทาํงานประวติัศาสตร์นิพนธ์เชิงมานุษยวิทยา เช่น วตัถุนิยมประวติัศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การเมือง Annales School ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ และ
ประวติัศาสตร์นิพนธ์ของชนพืZนเมือง เวลาและอดีต ความทรงจาํทางสังคมและการเมืองของความ
ทรงจาํ 
  
ม. 632 มรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ ์      3 (3-0-9) 
AN 632 Critical Heritage Studies 
 ความเป็นมาและพฒันาการของแนวคิดเรืBอง ‘มรดกวฒันธรรม’ รูปแบบ ปัญหา รวมทัZง
แนวคิดและวิธีการจัดการเพืBอธํารงมรดกวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมในฐานะสิB งสร้างทาง
วฒันธรรม ทัZงจากแง่มุมของเจ้าของวฒันธรรม และจากมุมมองสากล แนวความคิดเรืB องมรดก
วฒันธรรมโลก งานชาติพนัธ์ุวรรณนาว่าด้วยการรืZ อฟืZ น การสร้างใหม่ หรือสถาปนาความเป็น
ประเพณีในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเทีBยว การสร้างอตัลักษณ์ท้องถิBน และนโยบายอนุรักษ์
วฒันธรรมของรัฐ 
  
ม. 633 พิพิธภณัฑศึ์กษา        3 (3-0-9) 
AN 633 Museum Studies 
 ความรู้พืZนฐานในการอนุรักษ์วตัถุทางวฒันธรรมและการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ ประวติั
ความเป็นมาและพฒันาการของพิพิธภณัฑสถานวิทยา ขอ้วิพากษจ์ากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธี
วิทยาทางพิพิธภณัฑสถานวิทยาสมยัใหม่ หนา้ทีBทางสังคมของพิพิธภณัฑ ์ การจดัพิพิธภณัฑ์ การ
ดาํเนินงาน การศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภณัฑข์องวฒันธรรมต่างๆ 
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4.  กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมัย 
ม. 641 มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอาํนาจ       3 (3-0-9) 
AN 641 Anthropology of  Power 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาเพืBอการศึกษาอาํนาจ ทัZงทีBเป็นการศึกษาแนว
ประเพณี และทีBไดรั้บอิทธิพลจากนกัทฤษฎีสังคมร่วมสมยั เช่น Antonio Gramsci, Michel Foucault, 
และ Giorgio Agamben สํารวจประเด็นการศึกษาอาํนาจในสังคมร่วมสมยั เช่น ตวัตน ศกัยภาพ
กระทาํการ และความเป็นสากลโลก 
 
ม. 642 มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ       3 (3-0-9) 
AN 642 Economic Anthropology 
 ขอ้ถกเถียงทางมานุษยวิทยาและพฒันาการการศึกษาระบบเศรษฐกิจและความสัมพนัธ์เชิง
เศรษฐกิจ สํารวจและเปรียบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยใ์นวฒันธรรมต่างๆ 
โดยให้ความสนใจกบัยุทธศาสตร์ในการเอาตวัรอดทางเศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
กบัมิติทางสังคมวฒันธรรมอืBนๆ 
  
ม.643   ครอบครัวและเครือญาติ       3 (3-0-9) 
AN 643    Family and  Kinship 
 สํารวจขอ้เสนอและถกเถียงเกีBยวกบัการศึกษาครอบครัว พิจารณางานชาติพนัธ์ุนิพนธ์ว่า
ดว้ยครอบครัวในวฒันธรรมต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบกบัครอบครัวและการเป็นครอบครัว สังคมใน
สมยัใหม่ ทีBมีการเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวฒันธรรมในมิติต่างๆ อาทิ การแพทย ์
เทคโนโลยกีารเจริญพนัธ์ุ กฎหมายครอบครัว  
 

ม.644   มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ      3 (3-0-9) 
AN 644  Anthropology  of  Gender  and Sexuality 
 ขอ้เสนอทางมานุษยวทิยาในการศึกษาเพศสภาวะ และเพศวิถี ศึกษางานชาติพนัธ์ุวรรณนา
ทีBเกีBยวขอ้ง การวิพากษง์านชาติพนัธ์ุวรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อตัลกัษณ์ทาง
เพศสภาวะ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เพศวถีิ 
 
ม.645   มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง        3 (3-0-9) 
AN 645 Anthropology  of  The  Cities 
 สาํรวจทฤษฎีเกีBยวกบัการศึกษาเมือง สังคมสมยัใหม่กบัเมืองประเภทต่างๆ การศึกษาเมือง
ร่วมสมัยในมิติประวติัศาสตร์ การบริหารจัดการ ระบบนิเวศเมือง วฒันธรรมเมือง วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและความขดัแยง้ระหวา่งคนในเมืองกลุ่มต่างๆ 
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ม.646  ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน     3 (3-0-9) 
AN 646 Theory and Methodology in Transnational Cultures  
 แนวทฤษฎีเกีBยวกบัวฒันธรรมการเมืองขา้มพรมแดน ลทัธิล่าเมืองขึZน ลทัธิชาตินิยม และ
หลงัอาณานิคม วฒันธรรมการเดินทาง สินคา้ สืBอสารมวลชน และการบริโภค  การเคลืBอนยา้ย การ
อพยพ สภาวะพลดัถิBน และการขา้มทอ้งถิBน ผิวสี เพศสภาวะ เพศวิถี และการวิเคราะห์งานศึกษา
แนวชาติพนัธ์ุวรรณนาตวับทต่างๆและเศรษฐศาสตร์การเมือง 
 
ม.647  ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่        3 (3-0-9) 
AN 647  Peasant Studies in the Modern World 
 แนวทฤษฎีและปฏิบัติการในการเปลีBยนแปลงสังคมเกษตรกรรมไปสู่ความทันสมัย 
บทบาทและอิทธิพลของรัฐชาติ ระบบทุนนิยม และความเชืBอทีBเป็นเหตุผล ทีBมีต่อสังคมเกษตร
ชนบท และปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูค้นในชนบท ทีBปรากฏในรูปของประวติัศาสตร์ทอ้งถิBน ความรู้
เรืBองสิBงแวดลอ้มวฒันธรรมและสังคม การรับรู้ มุมมอง และปฏิบติัการ ทีBสะทอ้นความหลากหลาย  
เพืBอเข้าใจแนวทางในการร่วมสร้างโลกสมัยใหม่  และการปรับเปลีB ยนชีวิตของพวกเขา 
    
ม.648  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเทีBยว      3 (3-0-9) 
AN 648  Anthropology of Travel and Tourism 
 ความหมาย ความสําคัญของการเดินทาง และความปรารถนาใน "ทีBอืBน" ของมนุษย ์
โดยเฉพาะลกัษณะและความสําคญัของการเดินทางรูปแบบต่างๆ ในอดีตและปัจจุบนั เช่น การ
พเนจร การแสวงบุญ การผจญภยั การสาํรวจ การอพยพ การลีZภยั และการท่องเทีBยว รวมถึง 
ผลกระทบในทางวฒันธรรมอันเนืBองมาจากเคลืBอนทีBของมนุษย์นอกจากนัZ น ยงัสนใจศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการเดินทางและการถ่ายทอดประสบการณ์เดินทางผา่นการบนัทึกและงานเขียน 
 
ม.649  วฒันธรรมศึกษา          3 (3-0-9) 
AN  649  Cultural  Studies 
 แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวฒันธรรมศึกษา เช่น แนวคิดของ Antonio Gramsci สํานกั
เบอร์มิงแฮมในองักฤษ  สาํนกัทฤษฎีวพิากษ ์(สาํนกัแฟรงเฟิร์ต) ในเยอรมนี และกลุ่มนกัคิดฝรัBงเศส 
(เช่น Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau) 
ความคิดหลกัในการศึกษาวฒันธรรม ไดแ้ก่ ปฏิบติัการในการสร้างความหมาย การนาํเสนอภาพ
ตวัแทน วฒันธรรมกบัอาํนาจ วฒันธรรมอุตสาหกรรม วฒันธรรมวิถีประชา และอตัภาวะกบัภาวะ
ผูก้ระทาํการ  
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5.  กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวิทยาศาสตร์ 
ม. 651 มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (3-0-9) 
AN 651 Anthropology of Science and Technology 
 อิทธิพลของสังคม วฒันธรรม และการเมืองต่อการวจิยัทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรม
ทางเทคโนโลย ีผลกระทบของการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีต่อสังคม 
วฒันธรรม และการเมือง มิติทางชาติพนัธ์ุ ชนชัZน และเพศสภาวะในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และ
ประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัและการศึกษา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา      
 
ม. 652 มานุษยวทิยาการแพทย ์        3 (3-0-9) 
AN 652 Medical Anthropology 
 สุขภาพ ความเจบ็ป่วย การดูแลสุขภาพและการรักษาเยียวยาในวฒันธรรมต่างๆ พฒันาการ
และการครอบงาํของการแพทยส์มยัใหม่ในความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ชีBยวชาญในการดูแลสุขภาพ 
การรักษาโรค กบัผูป่้วย ความรู้ทางการแพทยก์บัการคิดและปฏิบติัต่อชีวิตและร่างกาย รวมถึงการ
รืZอฟืZ นเปลีBยนปรับทางเลือกในการดูแลรักษาความเจบ็ป่วย 
 
ม.653  มานุษยวทิยานิเวศ        3 (3-0-9) 
AN 653  Ecological Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี และวธีิการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิBงแวดลอ้มผา่นปัจจยัทาง
วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มทีBให้ความสําคญักบัการปรับตวัเขา้หากนัระหว่าง
มนุษย ์วฒันธรรม และสิBงแวดลอ้ม เช่น วฒันธรรมนิเวศ ชาติพนัธ์ุนิเวศ ประชากรนิเวศ และยุทธวิธี
การปรับตัว กลุ่มทีBได้รับอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น นิเวศวิทยาการเมือง และ
นิเวศวทิยาประวติัศาสตร์ และกลุ่มทีBไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีร่วมสมยั เช่น นิเวศวทิยาหลงัสมยัใหม่ 
เป็นตน้        
   
ม.654   ประเด็นเฉพาะเรืBองทางมานุษยวทิยากายภาพ    3 (3-0-9) 
AN  654  Special Topics in Physical Anthropology 
 อ่านและอภิปรายประเด็นความรู้ร่วมสมยัดา้นมานุษยวทิยากายภาพ 
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6.  กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเรื*องและรายวชิาเอกเทศ 
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I     3 (3-0-9) 
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology  I 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวทิยาในระดบัลึก ของกลุ่มนกัศึกษาและ
อาจารยห์รือผูเ้ชีBยวชาญประเด็นดงักล่าว 
  
ม. 692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  II     3 (3-0-9) 
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology  II 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวทิยาในระดบัลึก ของกลุ่มนกัศึกษาและ
อาจารยห์รือผูเ้ชีBยวชาญประเด็นดงักล่าว 
  
ม.699  รายวชิาเอกเทศ         3 (3-0-9) 
AN 699  Individual Course 
 การคน้ควา้หวัขอ้หรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวทิยาอยา่งพิสดาร ตามความสนใจของ
นกัศึกษาแต่ละคนภายใตก้ารแนะนาํดูแลของอาจารย ์
 

3.1.5.1.3 วทิยานิพนธ์ 
ม. 900 วทิยานิพนธ์          36/48        
AN 900 Dissertation        

            
 การสร้างโครงการและการดาํเนินการวิจยัประเด็นเฉพาะเรืBองทางมานุษยวิทยา การเขียน
และนาํเสนอวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยัและการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ 
 

  3.1.5.2  คําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
  3.1.5.2.1 Compulsory  Course 

ม.601  ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา    3 (3-0-9) 
AN 601 History and Development  of Anthropological  Theories  and  Concepts 
  Classical sociological concepts and theories and early ethnographic accounts comprising 
works of Karl Marx, Emile Durkheim, and Max Weber. Anthropological concepts, theories, and 
ethnographies up to the 1970s informed by social evolutionism, functionalism, structural-
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functionalism, culture and personality, political economy, ecological anthropology, interpretive 
anthropology, and structuralism. 
 
ม.602  แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั     3 (3-0-9) 
AN 602  Contemporary  Anthropological  Theories  and  Concepts 
 Contemporary social theories and concepts used in ethnographic studies such as the 
works of Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre 
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, and Judith Butler. Anthropological 
concepts and theories informed by contemporary intellectual movements including theory of 
practice, postmodernism, post-structuralism, cultural studies, post-colonial studies, 
transnationalism and globalization, environmentalism, and Science and Technology Studies 
(STS). 
 
ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 603 Anthropological Research 
 Methodology and the production of anthropological knowledge: fieldwork, comparative 
study of cultures, and document research. Process of writing an ethnography informed by theories 
while taking in to consideration issues such as the self and subjectivity of the ethnographer as  
well as  scientific objectivity and research ethics. 
 
ม.604  มานุษยวทิยากายภาพ         3 (3-0-9) 
AN 604 Physical Anthropology  
 Exploring basic concepts and theories of biological evolution; reviewing the human 
evolution and its controversies based on various types of hard evidence and critical 
interpretations; investigating the migration history of early mankind; understanding the biological 
concept of ‘race’ and its misuse in the social and political contexts.  
 

ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
 AN 605 Archaeological Anthropology 
 Theories and methodology in studying past societies through their cultural artifacts. 
Interpreting archaeological evidence using anthropological approaches including cultural studies, 
cultural industry, and gender. Contemporary debates and critiques of the use of archaeological 
evidence and artifacts. 
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ม.701  สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์       3 (3-0-9) 
AN  701  Seminar  Thesis  Topics  
Prerequisite: AN.601, AN.602, AN 603, AN 604 and AN 605 or  by  approval of  the faculty 
 Critical review of social theories and ethnographic researches fundamental to the 
students' theses proposal. Individual development of thesis proposal. 
 
ม.801  สัมมนาประสบการณ์และวธีิวทิยาของงานภาคสนาม    3 (3-0-9) 
AN 801 Seminar  in  Fieldwork  Experience  and  Methodology 
Prerequisite: AN.601, AN.602, AN 603, AN 604 , AN 605 and AN 701 or  by  approval of   
         the  faculty 
 Preliminary fieldwork and presentation of field data. Discussion of problems and 
possibilities of conducting successful field research. Writing individual research proposal. 
 
    3.1.5.2.2 Elective Course 
 1.  Language, Symbols and Cosmology 

ม.611 มานุษยวทิยาภาษา        3 (3-0-9) 
AN  611  Linguistic Anthropology 
 Research methodology in studying language and culture. Survey of ethnographies of 
linguistic anthropology to understand relationships between language as communication system 
and culture, itself constituted and mediated by language. Everyday use of language and social and 
cultural relations such as power relations, class, and gender relations. 
 
ม. 612  มานุษยวทิยาศาสนาและความเชืBอ      3 (3-0-9) 
AN 612 Anthropology  of  Religion  and   Belief 
 Survey of theories and methods in studying religions and beliefs as cultural phenomena. 
Critical reading of ethnographical study of religions and beliefs to appraise the strength and 
shortcoming of theories and methods. The application of theories and methods to understand 
contemporary religious and spiritual phenomena. 
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ม. 613  พิธีกรรมวเิคราะห์       3 (3-0-9) 
AN 613 Ritual   Analysis 
 Exploring the concepts and functions  of  rituals  within the wide spectum of societies. 
Theories and methods to understand symbolism and roles of religious rites, private and public 
rituals in  traditional and modern societies.  
 
ม.614 สัญลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-9) 
AN 614  Buddhist  Symbolism  in  Southeast  Asia  
 A research based knowledge on symbolism of the Buddhist arts in the Theravadin Buddhist 
context of Southeast Asia, particularly in Myanmar and Thailand. Each student is expected to 
develop his or her own interest on the subject towards a critical research. 

 
           2.  Ethnicity and Area Studies 
ม. 621 ชาติพนัธ์ุศึกษา        3 (3-0-9) 
AN 621 Ethnicity 
 Theory and method in ethnic studies, i.e., ethnic boundary, ethnicity, ethnicity and 
marginality, ethnic identity, ethnic conflict, ethnohistory, ethnolinguistic. Current issues in  ethnic 
studies: ethnic groups and nation-state, nationalism and ethno-nationalism, rethinking ethnicity, 
ethnic minority and the state, including ethnicity  in the context of transnationalism and 
globalization. 
 
ม. 622 ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษาตระกลูไต   3 (3-0-9) 
AN 622 Ethnohistory  of Tai-Speaking  Peoples 
 Theory and method in ethno-history of the Tai speaking peoples such as ethno-liguistic 
of Tai speaking peoples.  Issues in ethnic studies of Tai speaking peoples: ethnic Tai and nation 
state, transnationalism and Tai ethnicity, globalization and Tai ethnicity 
 
ม. 623   มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        3 (3-0-9) 
AN  623  Anthropology of Southeast  Asia 
 Theory, concepts, and methodology in the ethnography of Southeast Asian societies, 
cultures and ethnic groups in mainland and maritime Southeast Asia. Survey major works on 
Southeast Asia in related disciplines, such as archaeology, history, political science, linguistics, 
and ecology. Key issues in Southeast Asian studies including early state formation, trade and 
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capitalism, Indianization and Sinoization, shared Southeast Asian culture, gender ideology, 
colonialism, ASEAN, and Southeast Asia in the global context. 
 
ม.624 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก           3 (3-0-9) 
AN 624 Anthropology of East Asia 
 Theory and methodology in the comparative ethnography of Chinese, Japanese, and 
Korean societies, cultures, and ethnic groups. Issues of interest include  characteristics of East 
Asian ethnicity and culture, social change, ethnic relations, ethnic groups and the nation-state, 
colonialism, and globalization in East Asian context. 
 
ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา        3 (3-0-9) 
AN 625 Anthropological  Perspectives on  Thai Studies 
 Theory, concepts and methodology in ethnography of Thai society since World War II. 
Survey literature on Thai society including rural society, social groups, ethnic groups, 
anthropology of the Thai state, and Thai social and culture in the global context. 
 

3. Man and the Past 
ม. 631 มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์      3 (3-0-9) 
AN 631 Historical Anthropology 
 Historical method and historiography in ethnographic works; approaches to 
anthropological historiography including historical materialism and political economy, the 
Annales School, social and cultural history, ethnohistory, and ethno-historiography. 
Anthropological works on time and the past, social memory, and politics of memory. 
 
ม. 632 มรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ ์      3 (3-0-9) 
AN 632 Critical Heritage Studies 
 History and development of the concept of "cultural heritage". Explore the cultural 
heritage management from the local perspectives as well as from the World Heritage 
perspectives. Examine ethnographical issues relating to the invention of culture and of local 
identity via cultural practices such as tourism, governmental policy and policy implementation. 
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ม. 633 พิพิธภณัฑศึ์กษา        3 (3-0-9) 
AN 633 Museum Studies 
 Fundamental knowledge and practice of museum management. History and development 
of museum studies, cultural heritage, and current issues in museum studies. Comparative study of 
the social roles of museums and their operations in different cultures. 
 

4.  Contemporary Culture and Societies 
ม. 641 มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอาํนาจ       3 (3-0-9) 
AN 641  Anthropology  of  Power 
 Anthropological approaches to power, both classical and the more recent ones such as 
those proposed by Antonio Gramsci, Michel Foucault, and Giorgio Agamben. Reading in current 
issues such as power and subjectivity, agency, and cosmopolitanism. 
 
ม. 642 มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ       3 (3-0-9) 
AN 642 Economic Anthropology 
 History and principles of economic anthropology. Comparative study of economic 
behaviors and strategies emphasizing the interconnection between economy and society in 
different cultures.  
 
ม.643   ครอบครัวและเครือญาติ       3 (3-0-9) 
AN 643    Family and  Kinship 
 Review approaches, theories, and debates regarding family studies. Comparative study of 
family and kinship in relations to local cultures. Modern conditions and the transformation of 
familial and kin relations. 
 
ม.644   มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ      3 (3-0-9) 
AN  644  Anthropology  of  Gender  and Sexuality 
 Gender and sexuality from anthropological perspectives. Survey ethnographic works in 
those issues. Critical views on ethnography of gender and sexuality such as gender identities, 
femininity, masculinity, and sexuality. 
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ม.645   มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง        3 (3-0-9) 
AN  645  Anthropology  of  The  Cities 
    Survey of theories and methods of the study of the city. Ethnographical and historical 
study of the city in order to connect modern conditions to the transformation of the built forms of 
the city as well as the everyday life of its citizen. 
 
ม.646  ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน     3 (3-0-9) 
AN 646  Theory and Methodology in Transnational Cultures  
 Theories of transnational cultural politics focusing on colonialism, nationalism and 
postcoloniality. Critical review of ethnography and political economy. Literature of related issues, 
such as traveling culture, commodities and consumption, mass media, mobilities, migration, 
diaspora and translocality, race, gender and sexuality. 
 
ม.647  ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่          3 (3-0-9) 
AN 647 Peasant Studies in the Modern World 
  Theories and practices of modernization, development, and ongoing incorporation of the 
countryside in various parts of the world into the modern order. The intrusion and influences of 
nation-state formation, capitalist production, and the rationalization of belief into the most distant 
agrarian region of the world. Reactions of rural people in various region around the world against  
those forces with their particular histories, local configurations of environment, culture, and 
society. Ways in which peasants remake the modern world that has transformed their lives. 
 
ม.648  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเทีBยว       3 (3-0-9) 
AN 648  Anthropology of Travel and Tourism 
 Cultural meanings and the significance of travel, and the longing for the "other places". 
History of movement and contemporary issues regarding wandering, pilgrimage, adventure, 
exploration, migration, exile, and eventually tourism. Impacts to culture on mobilities as well as 
relationships between travel and writing. 
 
ม.649  วฒันธรรมศึกษา        3 (3-0-9) 
AN  649  Cultural  Studies 
 Concepts and methodologies in cultural studies; history of ideas of key social thinkers 
and schools of thought, such as Antonio Gramsci, the Center for Contemporary Cultural Studies 
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(CCCS) at the University of Birmingham, German critical theorists (the Frankfurt School), and 
French intellectuals (for example, Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu, Michel de Certeau); key concepts in cultural studies including signifying practices, 
representation, culture and power, culture industry, popular culture, subjectivity, and identity. 
 

5.  Anthropology  of Science 
ม. 651 มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (3-0-9) 
AN 651 Anthropology of Science and Technology 
 Influences of society, culture, and politics on scientific research and technological 
invention and the effects of scientific research and technological invention on society, culture and 
politics. Aspects of ethnicity, class,  and gender in scientific research and technological invention. 
Science and technology in everyday life. Ethnographic studies of science and technology.        
 
ม. 652 มานุษยวทิยาการแพทย ์       3 (3-0-9) 
AN 652 Medical Anthropology 
 Understanding and practices regarding health, illness, and healing in different cultures. 
The social life of biomedicine as practical knowledge and its practitioners. the hegemonic role of 
biomedical knowledge and practice in people's life course. The reinvention of alternative cure and 
healing. 
 
ม.653  มานุษยวทิยานิเวศ        3 (3-0-9) 
AN 653  Ecological Anthropology 
  Theories, concepts, and approaches to study symbiotic relationships between humans and 
environment including cultural ecology, ethnoecology, population ecology, and adaptive strategy. 
The study of the political economy of environment such as political ecology and historical 
ecology. Environmentalism and contemporary theories such as postmodern ecology.   
 
ม.654   ประเด็นเฉพาะเรืBองทางมานุษยวทิยากายภาพ    3 (3-0-9) 
AN  654  Special Topics in Physical Anthropology 
 Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology. 
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6.  Special  Topics  and Individual  Course 
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I     3 (3-0-9) 
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology  I 
 Reading and discussion on the selected current issues in anthropology. 
 
ม. 692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  II     3 (3-0-9) 
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology  II 
 Reading and discussion on the selected current issues in anthropology. 
 
ม.699 รายวชิาเอกเทศ         3 (3-0-9) 
AN 699 Individual Course 
 Extensive individual study on specific topic or issue in anthropology under supervision 
of academic staffs. 
 

3.1.5.2.3 Dissertation 
ม. 900 วทิยานิพนธ์        36/48 
AN 900 Dissertation 
 Project design and research on specific anthropological topic; write-up and presentation 
of Ph.D. dissertation; research and publication ethics.  
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  3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหน่งและคุณวฒิุของอำจำรย ์
เลขประจ ำตวั
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิกำรศึกษำ/ สถำบัน/ ปีกำรศึกษำ 

3.2.1 อำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 
 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ ยกุติ มุกดำวจิิตร Ph.D. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison, 

U.S.A. (2550) 
M.A. (Anthropology) University of Wisconsin-Medison, 
U.S.A. (2543) 
สส.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2538) 
ศ.บ. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2533) 

 อำจำรย ์ สำยพิณ ศุพุทธมงคล Ph.D. (Anthropology) Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มำนุษยวิทยำ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2542) 
ร.บ. (ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2526) 

 ศำสตรำจำรย ์ เสมอชยั พลูสุวรรณ Ph.D. (Physical Anthropology) University of Michigan, 
Ann Arbor, U.S.A. (2534) 
M.A. (Physical Anthropology) University of Michigan, 
Ann Arbor, U.S.A. (2530) 
วท.บ. (เกษตรศำสตร์) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (2523) 

3.2.2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 
 รองศำสตรำจำรย ์ พรชยั ตระกลูวรำนนท ์ M.Phil Social Anthropology, University of Kent, UK 

(2530) 
M.A. Social Anthropology, University of Kent, UK (2528) 
ร.บ.สงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
(2525) 

 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ พจนก กำญจนจนัทร 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.ภำษำองักฤษ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง (2536) 

3.2.3 อำจำรยป์ระจ ำท่ีร่วมสอนในหลกัสูตร 
รำยละเอียดปรำกฏในภำคผนวก 1 (ขอ้ 1.1) 
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เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

ชื*อ –สกุล คุณวุฒิการศึกษา /สถาบัน/ ปีการศึกษาที*จบ 

3.2.4  อาจารยพ์ิเศษทีBร่วมสอนในหลกัสูตร 

  รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 (ขอ้ 1.2) 

 
4. องค์ประกอบเกี*ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 -ไม่มี- 
 
5. ข้อกาํหนดเกี*ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี)  
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
        การสร้างโครงการและการดําเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเรืB องทางมานุษยวิทยา                 
การเขียนและนาํเสนอวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยัและ              
การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       วิทยานิพนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดบัทีBจะผา่นไดน้ัZน  จะตอ้งเป็นงานเขียนทีBเสนอ
ข้อมูลใหม่ทางสังคม ว ัฒนธรรม หรือชาติพันธ์ุ  จากการทํางานภาคสนาม หรือเสนอผล               
การวิเคราะห์โดยใช้แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีทีB เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
       5.3.1 ตัZงแต่ภาคทีB  1  ของปีการศึกษาทีB 3  
 5.4 จํานวนหน่วยกติ 
        5.4.1  แผนการศึกษา  แบบ 2  แบบ  2.1 วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต    
        5.4.2  แผนการศึกษา แบบ 2  แบบ   2.2 วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต    
 5.5 ข้อกาํหนดการทาํวทิยานิพนธ์ 
  5.5.1 การสอบวดัคุณสมบัติ (qualifying examination) 

1) นกัศึกษามีสิทธิ� สอบวดัคุณสมบติัไดเ้มืBอไดค้ะแนนเฉลีBยสะสมไม่ตํBากวา่ 3.00 และศึกษา
รายวชิามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

2) นกัศึกษาจะตอ้งยืBนความจาํนงขอสอบวดัคุณสมบติัตัZงแต่ภาคการศึกษาทีB  2  ปีการศึกษา
ทีB 2 โดยตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ไดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัZ ง ซึB งการสอบแต่ละครัZ งตอ้งมี
ระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั และจะตอ้งสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาทีB 3 ทัZงนีZ ผลการสอบทุกครัZ ง
จะบนัทึกไวใ้นระเบียน 
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3) การสอบวดัคุณสมบติัประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบปากเปล่า ภายใตก้ารดูแลของ
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ซึB งแต่งตัZงโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

 
5.5.2  การเตรียมการทาํวทิยานิพนธ์ 

1) นกัศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได ้เมืBอศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ภาคการศึกษาปกติ 
มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต โดยไดค้่าระดบัเฉลีBยสะสมไม่ตํBากวา่ 3.00 ทัZงนีZตอ้งสอบ
วดัคุณสมบติัใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) 

2) นกัศึกษาตอ้งทาํวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ทัZงนีZ  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อาจพิจารณา
ใหน้กัศึกษาเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาอืBนได ้ตามแต่สมควร  

3) เมืBอนกัศึกษาจดัทาํเคา้โครงขอ้เสนอเสร็จสิZน และอาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ 
คณะจะแต่งตัZงคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์อย่างนอ้ย 5 คน ซึB งประกอบดว้ย 
อาจารย์ทีBปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ยหนึBงคน ทีBมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํB ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัZ นหรือสาขาวิชาทีBสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัทีBมิใช่เป็นส่วนหนึB งของการศึกษาเพืBอรับปริญญา โดยคณะกรรมการ
ดงักล่าวจะเป็นผูพ้ิจารณาประเมินผลและตดัสินผลการสอบ 

4) อาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็น
อาจารยป์ระจาํทีBมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํBากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัZนหรือสาขาวชิาทีBสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยั
ทีB มิใช่เป็นส่วนหนึB งของการศึกษาเพืBอรับปริญญา (ในกรณีอาจารย์ทีBปรึกษาร่วม อาจเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนัได)้ 

 
5.5.3  การสอบเค้าโครงข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Dissertation proposal examination) 

1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ม.701 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และ ม.801 
สัมมนาประสบการณ์และวธีิวทิยาของงานภาคสนามโดยสอบผา่นในระดบัไม่ตํBากวา่ B 

2) หลงัจากสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาควรสอบผ่านเคา้โครง
ขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาทีBสองของปีการศึกษาทีB 3 

3) เคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดบัทีBจะสอบผ่านได้นัZน  ตอ้ง
แสดงถึงความรอบรู้ในงานศึกษาค้นควา้ ประเด็นศึกษา ขอ้ถกเถียง และกรอบคิดทฤษฎีซึB งจะ
นาํมาใช้ในการสังเคราะห์/วิเคราะห์เรืB องทีBจะศึกษา พร้อมทัZงมีแผนการ ขัZนตอน และทิศทางใน
การศึกษาค้นคว้า ทีBแสดงระเบียบวิธีการวิจัยทีB มีความชัดเจนในระดับหนึB ง นักศึกษาต้องมี
ความสามารถทางภาษาทีBจาํเป็นสําหรับการทาํวิจยัภาคสนาม นักศึกษาตอ้งนาํเสนอในเคา้โครง
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ขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ดว้ยวา่ การทาํวทิยานิพนธ์ในเรืBองนัZนๆ จะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
หรือมีส่วนช่วยในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในเรืBองทีBนกัศึกษาเลือกเขียนวทิยานิพนธ์อยา่งไรบา้ง 

 
5.5.4  การสอบวทิยานิพนธ์ (dissertation defense) 

1) นกัศึกษาจะมีสิทธิ� สอบวทิยานิพนธ์ได ้เมืBอจดทะเบียนศึกษาและสอบผา่นวิชาบงัคบัและ
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จดทะเบียนวิทยานิพนธ์จาํนวน 36 หน่วยกิต (แบบ 2.1) หรือ 48 
หน่วยกิต (แบบ 2.2)  ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร สอบวดัคุณสมบติัไดร้ะดบั P (ผา่น) สอบเคา้
โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ผา่น สอบภาษาต่างประเทศไดร้ะดบั P (ผา่น) และอาจารยที์Bปรึกษาเห็น
ว่านกัศึกษามีความพร้อมทีBจะเสนอวิทยานิพนธ์ (นกัศึกษาทีBผ่านการคดัเลือกโดยมีเงืBอนไข ตอ้ง
ศึกษาวชิาเสริมพืZนฐานใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) ก่อนจึงจะมีสิทธิ� สอบวทิยานิพนธ์) 

วิทยานิพนธ์ทีBมีคุณภาพเพียงพอในระดบัทีBจะสอบผ่านไดน้ัZน จะตอ้งเป็นงานเขียนซึB งให้
คุณูปการทีBสําคญัแก่วงวิชาการ ซึB งหมายถึงการเสนอขอ้มูลใหม่ทางมานุษยวิทยาจากการทาํงาน
ภาคสนาม การเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา และการเสนอ
ขอ้สรุปใหม่ทางทฤษฎีทีBเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 

2) ในการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะตอ้งกระทาํอย่างน้อย 60 วนั ก่อนสิZนปี
การศึกษาในแต่ละปี  โดยนักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงข้อเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ภาษาต่างประเทศใหไ้ดร้ะดบั P (ผา่น) ก่อนการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ทัZงนีZนกัศึกษาตอ้งส่งร่าง
วิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มากกว่าจาํนวนกรรมการ 1 ฉบบั โดยส่งล่วงหน้า
อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ เพืBอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไดต้รวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นเกีBยวกบัร่างวทิยานิพนธ์ 

3) การสอบวิทยานิพนธ์กระทาํโดยใช้วิธีนาํเสนอในทีBประชุมและสอบปากเปล่า โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอ
วิทยานิพนธ์ การแต่งตัZงคณะกรรมการเพิBมเติม หรือเปลีBยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะ
กระทาํไดเ้ฉพาะกรณีทีBมีเหตุจาํเป็น ทัZงนีZการสอบวทิยานิพนธ์จะตอ้งประกาศ วนั เวลา และสถานทีB
สอบโดยเปิดเผยล่วงหนา้ เพืBอใหส้าธารณชนทีBสนใจเขา้รับฟังได ้

4) การสอบวทิยานิพนธ์จะตอ้งมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบทุกคนจึงจะถือวา่การสอบ
นัZนมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบให้เลืBอนสอบออกไป ในกรณีทีBมีความจาํเป็นอาจเปลีBยน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ใหม่ หรือแต่งตัZงเพิBมเติมได ้ทัZงนีZอาจารยที์Bปรึกษาหลกั และทีBปรึกษาร่วม 
ไม่สามารถเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ทีBได้รับผลระดบั S (ใช้ได้) 
ตอ้งไดม้ติเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

5) การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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5.6 การเตรียมการ 
 คณะฯ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าให้รับรู้และทาํความเข้าใจเกีBยวกับขัZนตอน
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ทีBเกีBยวขอ้ง รวมทัZงขอ้มูลต่างๆ ทีBนกัศึกษาพึงรับทราบเพืBอเป็นประโยชน์
ในการวางแผนและเตรียมการสาํหรับทาํวิทยานิพนธ์ นอกจากนีZ  ตามหลกัสูตรคณะฯ ไดจ้ดัรายวิชา 
สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์และสัมมนาประสบการณ์และวิธีวิทยาของงานภาคสนามซึB งเป็นรายวิชา
บงัคบั เพืBอใหน้กัศึกษาไดเ้ตรียมการเกีBยวกบัหวัขอ้หรือประเด็นทีBสนใจศึกษา เพืBอพฒันาเป็นหวัขอ้
ในการทาํวทิยานิพนธ์ โดยอาศยัความสนใจของนกัศึกษาและการศึกษารายวิชาบงัคบัและวิชาเลือก
ทีBเกีBยวขอ้ง พร้อมทัZง เปิดโอกาสใหป้รึกษาอาจารยที์Bปรึกษา เพืBอร่วมกนัพฒันาหวัขอ้ในการสัมมนา
ให้เป็นหวัขอ้ในการทาํวิทยานิพนธ์ต่อไป ทัZงนีZ  คณะฯ จะจดัสัมมนาความกา้วหนา้และนาํเสนอผล
การศึกษาในหัวขอ้ทีBนกัศึกษาไดท้าํการศึกษา เพืBอเป็นประโยชน์ในการเตรียมการของนกัศึกษาใน
การทาํวิทยานิพนธ์ต่อไป อีกทัZงยงัเป็นเวทีแลกเปลีBยนและรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการ
สัมมนาอีกดว้ย  
 

5.7 กระบวนการประเมินผล 
5.7.1 ป ระ เ มิ นคุ ณ ภา พเค้า โค รง ข้อ เสนอวิท ย า นิพ นธ์ จา ก ก า รส อบ โดย

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 5 คน ซึB งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ อาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ทีBเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนั 

5.7.2  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์โดยการจดัสัมมนา
วิทยานิพนธ์ เพืBอให้นกัศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทีBกาํลงัทาํอยู่ให้คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเองตลอดจนคณาจารยใ์นคณะและนกัศึกษาสาขาอืBน ชัZนปีอืBนไดร่้วมรับ
ฟัง ซกัถาม และแลกเปลีBยนความคิดเห็นต่องานวทิยานิพนธ์ทีBนาํเสนอ  

          สําหรับการให้ค่าหน่วยกิตในการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

5.7.3 ประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
และอาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ก่อนส่งบทความตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยดาํเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึBงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือสิBงพิมพท์างวิชาการทีBมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัBนกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีBยอมรับในสาขา
มานุษยวทิยา 

5.7.4 ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ซึB งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงขอ้เสนอวิทยานิพนธ์
ทีBคณะแต่งตัZง 
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5.7.5 กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
เรืB องการแต่งตัZ งอาจารย์ทีB ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และระเบียบ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวทิยานิพนธ์ พ.ศ. 2535 

 
หมวดที* 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ - ใหผู้ที้Bสอบภาษาองักฤษไดไ้ม่ถึงเกณฑม์าตรฐานทีBคณะ

กาํหนด ไปสอบใหม่ใหผ้า่นภายในปีการศึกษาทีBหนึBงของ
การเรียนตามหลกัสูตร มิฉะนัZนจะตอ้งพน้สภาพนกัศึกษา 
- เนน้การอ่านตาํราทีBเป็นภาษาองักฤษในทุกรายวชิา 
 

1.2  ความสามารถในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 

-  จดักิจกรรมวชิาการลกัษณะเสวนา  สัมมนา  บรรยาย
พิเศษ  เกีBยวกบัเทคนิคในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
- ฝึกการวจิยัภาคสนามในรายวชิาต่างๆ 

1.3  มีจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูล - บรรจุเนืZอหาเรืBองจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูลให้นกัศึกษา
ได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และกาํกบัดูแลให้นักศึกษา
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในระหวา่งการทาํวทิยานิพนธ์ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมเป็นอยา่งยิBง   
2)  เคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษยเ์ป็นอยา่งยิBง  
3) มีความเขา้ใจและมีความอดกลัZนในความแตกต่างของความเชืBอ ความคิดและ

วฒันธรรมอนัหลากหลายทัZงทีBอยู่รอบตน สังคมอืBนรอบขา้งและสังคม วฒันธรรมอืBนซึB งอยู่ห่าง
ออกไป 
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        2.1.2  กลยุทธ์การสอนที*ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
                   เน้นและสนับสนุนฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถมองเห็นความเชืBอมโยงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรม จากระดบัส่วนตวัสู่ส่วนรวม  เพืBอนาํไปสู่ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
เกีBยวกบัสังคมวฒันธรรมทัZงของตนเองและของผูอื้Bนโดยใชห้วัขอ้วจิยัของนกัศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
        2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี  ทัZงการประเมินระหว่างเรียน ภายหลงัสิZนสุด
วชิาและภายหลงัสาํเร็จการศึกษา 
       1) ประเมินระหวา่งเรียนและหลงัสิZนสุดวชิา โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูอื้Bน (เพืBอน, อาจารยผ์ูส้อน, ผูใ้ชบ้ณัฑิตและหรือชุมชน) โดยใชว้ิธีการประเมินทีBหลากหลาย
ทัZงการสัมภาษณ์ การสังเกต ใชแ้บบสอบถาม  
      2) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บณัฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิต ผูร่้วมงานและ/หรือกลุ่ม ชุมชนทีBเขา้ไปศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม หรือ
การสัมภาษณ์ 

 2.2 ความรู้ 
       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจองค์ความรู้มานุษยวิทยาสากลได้มาตรฐาน เพืBอเป็น
เครืBองมือในการใหอ้รรถาธิบายและทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทัZงของสังคมทีB
ตนเองสังกดัและสังคมวฒันธรรมอืBน  

2) สามารถนําแนวทฤษฎีทีBตนเองสนใจมาประยุกต์ใช้เพืBออธิบายและวิพากษ ์
วจิารณ์ ปรากฏการณ์ทางสังคมไดอ้ยา่งลุ่มลึก 

3) สามารถใชฐ้านคิดทางทฤษฎีมาประยกุตใ์ชเ้พืBอนาํเสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออก
ต่อสังคมในวงกวา้งได ้
       2.2.2 กลยุทธ์การสอนที*ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                ใชก้ารบรรยายร่วมกบัการอภิปรายวิเคราะห์เชิงลึกเป็นหลกั และใชก้รณีศึกษาใน
การอภิปรายผา่นกรอบความคิดในเชิงทฤษฎี   
       2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประกอบดว้ย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพืBอให้ครอบคลุมการประเมินผล
ดา้นความรู้ ทัZงในทางทฤษฎีและฐานขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
        2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิด วเิคราะห์ปรากฏการณ์ทัZงในระดบัปัจเจก และสังคมไดอ้ยา่งเป็น
ระบบผา่นฐานขอ้มูลและกรอบคิดทฤษฎี 

2)  สามารถมองเห็นความเชืBอมโยงของปัจจยัต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  
3)  สามารถเสนอความคิด อธิบายความเชืBอมโยงและความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดอ้ยา่ง

วพิากษแ์ละสร้างสรรค ์สามารถเพิBมพนูหรือต่อยอดองคค์วามรู้ในสาขาวชิาใหก้วา้งขวางและลึกซึZ งขึZน 
       2.3.2 กลยุทธ์การสอนที*ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
                 ใช้การสอนทีBหลากหลาย เปิดโอกาสให้ค้นควา้และอภิปรายอย่างเป็นอิสระ 
ภายใต้การแนะนําของผู ้สอนและผู ้เ ชีB ยวชาญในสาขาวิชา  และเอืZ อให้มีการแลกเปลีB ยน 
วพิากษว์จิารณ์ทัZงในเครือข่ายขององคค์วามรู้เดียวกนัและต่างสาขา       
                    2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
                การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทัZงในระหว่างการเรียนและหลงัการสิZนสุด
การศึกษา โดยใหบ้ณัฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูเ้ชีBยวชาญในกลุ่มสาขาวชิาเฉพาะดา้น   

 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
        2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน                 
การรับผดิชอบ 

1) มีความเคารพ ยอมรับและอดกลัZนอย่างเขา้ใจต่อความแตกต่าง ระหวา่งบุคคล
และวฒันธรรม มีความเคารพในศกัดิ� ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์  

2) ปรับตวัไดดี้และสร้างสรรค์รวมถึงมีความรับผิดชอบในปฎิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและในชุมชน 

3)  พร้อมทีBจะคิดริเริBมอยา่งสร้างสรรคใ์นการวิเคราะห์ วิพากษปั์ญหาอยา่งอิสระ
และรับผดิชอบอยา่งสูง ต่อการแสดงออกดงักล่าว  

4) มีความตระหนกัอยา่งสูงในบทบาทหนา้ทีBทางวชิาชีพของตนเองทีBมีต่อสังคม 
        2.4.2 กลยุทธ์การสอนที*ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
                 เน้นการเรียนการสอนทีB เ ปิดโอกาสให้ ร่วมกันถกเถียง แลกเปลีB ยน  
วิพากษว์ิจารณ์อย่างเขม้ขน้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนดว้ยกนัเองอยา่งอิสระ สร้างสรรค ์ 
และดว้ยความรับผดิชอบโดยคาํนึงถึงการมีอยูร่่วมกนัของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิด
ในการศึกษาวเิคราะห์ 
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        2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผดิชอบ   
                 มีการประเมินผลหลายด้าน ทัZงในระหว่างการเรียนและภายหลังจากสิZนสุด
การศึกษาโดยการประเมินความสามารถในการทาํงานร่วมกันกับผูอื้Bน พิจารณาท่าทีของการ
แสดงออกในการถกเถียงวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างสรรคแ์ละเป็นมิตร การประเมิน
การแสดงออกของการตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอื้Bน 

 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื*อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
        2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื*อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถให้อรรถาธิบายเชืBอมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมโดย
ผา่นฐานทางขอ้มูลไดอ้ยา่งมีหลกัการและเหตุผล  

2) สามารถใชก้ารวิเคราะห์เชิงขอ้มูลเพืBอตัZงคาํถามทีBทา้ทาย วิพากษว์ิจารณ์สังคม
วฒันธรรมทัZงของตนเองและผูอื้Bนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละสร้างสรรค ์ 

3) สามารถพฒันาตนเองให้สามารถทาํการสอน และทาํงานวิจยัเกีBยวกบัสังคมและ
วฒันธรรมได ้โดยมีความตระหนกัในขอ้จาํกดัของขอ้มูลและพลงัในการอธิบายและแปลความหมาย 
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที*ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื*อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 1) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทักษะการพูด การเขียนและการสืB อความทีBมีความ
ประสิทธิภาพและสร้างสรรคท์ัZงในหอ้งเรียนและในพืZนทีBสาธารณะ 
                  2) สนับสนุนให้ผูเ้รียนเลือกใช้ หรือหาความรู้เพิBมเติมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีBเหมาะสมและทนัสมยั ทัZงในการศึกษาคน้ควา้ และนาํเสนอผลงานต่อผูอื้Bนในวงกวา้ง 
        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื*อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้ความสําคัญที*กลยุทธ์ ดงันีZ  
                 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ 
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3.  แผนที*แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
    3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมเป็นอยา่งยิBง   
2.  เคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษยเ์ป็นอยา่งยิBง  
3. มีความเขา้ใจและมีความอดกลัZนในความแตกต่างของความเชืBอ ความคิดและวฒันธรรมอนั

หลากหลายทัZงทีBอยูร่อบตน สังคมอืBนรอบขา้งและสังคม วฒันธรรมอืBนซึB งอยูห่่างออกไป 
 3.2 ความรู้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจองคค์วามรู้มานุษยวิทยาสากลไดม้าตรฐาน เพืBอเป็นเครืBองมือในการให้
อรรถาธิบายและทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทัZงของสังคมทีBตนเองสังกดัและสังคม
วฒันธรรมอืBน  

2. สามารถนาํแนวทฤษฎีทีBตนเองสนใจมาประยกุตใ์ชเ้พืBออธิบายและวพิากษ ์วจิารณ์ ปรากฏการณ์
ทางสังคมไดอ้ยา่งลุ่มลึก 

3. สามารถใชฐ้านคิดทางทฤษฎีมาประยกุตใ์ชเ้พืBอนาํเสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกวา้งได ้
 3.3 ทกัษะทางปัญญา 

1.  สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทัZงในระดับปัจเจก และสังคมได้อย่างเป็นระบบผ่าน
ฐานขอ้มูลและกรอบคิดทฤษฎี 

2.  สามารถมองเห็นความเชืBอมโยงของปัจจยัต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  
3.  สามารถเสนอความคิด อธิบายความเชืBอมโยงและความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดอ้ย่างวิพากษ์และ

สร้างสรรค ์สามารถเพิBมพนูหรือต่อยอดองคค์วามรู้ในสาขาวชิาใหก้วา้งขวางและลึกซึZ งขึZน 
 3.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความเคารพ ยอมรับและอดกลัZนอยา่งเขา้ใจต่อความแตกต่าง ระหวา่งบุคคลและวฒันธรรม มี
ความเคารพในศกัดิ� ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์  

2. ปรับตวัไดดี้และสร้างสรรคร์วมถึงมีความรับผิดชอบในปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและในชุมชน 
3. พร้อมทีBจะคิดริเริBมอย่างสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระและรับผิดชอบ

อยา่งสูง ต่อการแสดงออกดงักล่าว  
4.  มีความตระหนกัอยา่งสูงในบทบาทหนา้ทีBทางวชิาชีพของตนเองทีBมีต่อสังคม 

 3.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื*อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  สามารถใหอ้รรถาธิบายเชืBอมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมโดยผา่นฐานทางขอ้มูล

ไดอ้ยา่งมีหลกัการและเหตุผล  
2.  สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงขอ้มูลเพืBอตัZงคาํถามทีBทา้ทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคมวฒันธรรมทัZง

ของตนเองและผูอื้Bนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละสร้างสรรค ์ 
3. สามารถพฒันาตนเองให้สามารถทาํการสอน และทาํงานวิจยัเกีBยวกบัสังคมและวฒันธรรมได ้

โดยมีความตระหนกัในขอ้จาํกดัของขอ้มูลและพลงัในการอธิบายและแปลความหมาย 
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3. แผนที*แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
�  ความรับผดิชอบหลกั     O  ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  สืBอสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

1)  รายวชิาบังคับ  

ม. 601 ประวตัิศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและ     
              ทฤษฎีทางมานุษยวทิยา  

� � � � � � � � � �  � � � � � 

ม. 602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั � � � � � � � � � �  � � � � � 

ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวทิยา � � � � � � � � � �  � � � � � 

ม. 604 มานุษยวทิยากายภาพ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.605  โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา � � � � � � � � � � � �  � �  

ม.701  สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ � � � � � � � � � �  � � � � � 

ม.801  สัมมนาประสบการณ์และวธิีวทิยาของงาน  
            ภาคสนาม 

� � � � � � � � � � � � � � � � 

2)  รายวชิาเลอืก                 

 1. กลุ่มวชิาภาษา  สัญลกัษณ์  และจกัรวาลวทิยา 
ม.611  มานุษยวทิยาภาษา � � � � �  � � � �  �  � �  

ม.612  มานุษยวทิยาศาสนาและความเชืBอ � � � � �  � � � �  �  � �  

ม.613  พิธีกรรมวเิคราะห์ � � � � �  � � � �  �  � �  

ม.614 สญัลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ � � � � �  � � � �  �  � �  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  สืBอสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2. กลุ่มวชิาชาติพนัธุ์และอาณาบริเวณศึกษา 
ม.621  ชาติพนัธุ์ศึกษา � � � � � � � � � � � �  � �  

ม.622  ประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนพดูภาษา 
            ตระกลูไต 

� � � � � � � � � �  � � � �  

ม.623 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.624 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.625  ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา � � � � � � � � � �  � � � �  

3. กลุ่มวชิามนุษยก์บัอดีต 
ม.631  มานุษยวทิยาประวตัิศาสตร์ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.632  มรดกวฒันธรรมเชิงวิพากษ ์ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.633  พิพิธภณัฑศ์ึกษา � � � � � � � � � �  � � � �  

4. กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมยั 
ม.641  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอาํนาจ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.642  มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ � � � � � � � � � �  � � � �  

ม.643  ครอบครัวและเครือญาติ � � � � � � � � � �  �  � �  

ม.644  มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถิี � � � � � � � � � �  �  � �  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  สืBอสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
ม.645  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง � � � � � � � � � � � �  � �  

ม.646  ทฤษฎีและวธิีวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน � � � � � � � � � � � �  � �  

ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่ � � � � � � � � � � � �  � �  

ม.648  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการ 
            ท่องเทีBยว 

� � � � �  � �  � �  � � �  

ม.649  วฒันธรรมศึกษา � � � � � � � � � �  �  � �  

5. กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์ 
ม.651 มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี � � � � � � � � � �  �  � �  

ม.652  มานุษยวทิยาการแพทย ์ � � � � � � � � � �  �  � �  

ม.653  มานุษยวทิยานิเวศ � � � � � � � � � �  �  � �  

ม.654  ประเด็นเฉพาะเรืBองทางมานุษยวทิยากายภาพ � � � � � � � � � �  �  �   

6. กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเรืBองและรายวชิาเอกเทศ 
ม.691  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา I � � � � � � � � � �  � � � � � 

ม.692  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา II � � � � � � � � � �  � � � � � 

ม.699  รายวชิาเอกเทศ � � � � � � � � � �  � � � � � 

3).  วทิยานิพนธ์  
ม.900  วทิยานิพนธ์ � � � � � � � � � � � � � � � � 



 

53 

 

หมวดที* 5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มีชืBอและค่าระดบัต่อหนึBงหน่วยวชิาดงัต่อไปนีZ  

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 
 

1.2 การนบัหน่วยกิตทีBไดจ้ะนบัรวมเฉพาะหน่วยกิตลกัษณะวิชาทีBนกัศึกษาไดค่้าระดบั S หรือระดบั 
ไม่ตํBากวา่ B เท่านัZน และรายวิชาทีBนกัศึกษาไดค่้าระดบัตํBากว่า B ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบงัคบัหรือวิชาเลือก  
ใหน้าํมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBยสะสมสาํหรับภาคการศึกษานัZนและค่าเฉลีBยสะสมทุกครัZ งไป 

1.3 นกัศึกษาทีBไดร้ะดบั U หรือตํBากวา่ B ในรายวิชาใดทีBเป็นรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํZ าในรายวิชานัZนไดอี้กเพียง 1 ครัZ ง และครัZ งหลงันีZ จะตอ้งไดค้่าระดบั S หรือระดบัไม่ตํBากวา่ B มิฉะนัZน 
จะถูกถอนชืBอออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

รายวชิาทีBไดค้่าระดบัตามความในวรรคแรกนัZน หากเป็นรายวิชาเลือก นกัศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซํZ าในรายวชิานัZนอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวชิาเลือกอืBนแทนก็ได ้

นกัศึกษาทีBไดค้่าระดบัไม่ตํBากวา่ B ในรายวชิาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํZ าในรายวิชานัZนอีก เวน้แต่
หลกัสูตรจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืBน 

1.4 การวดัผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้ และระดบั U (ใชไ้ม่ได)้ โดยหน่วยกิตทีBได้
จะไม่นาํมาคาํนวณค่าระดบัเฉลีBย ทัZงนีZ  วทิยานิพนธ์ทีBไดร้ะดบั S จะตอ้งเป็นมติเอกฉนัทจ์ากกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

1.5 การวดัผลการสอบวดัคุณสมบติั และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือระดบั P (ผา่น) 
และระดบั N (ไม่ผา่น) และไม่นบัหน่วยกิต 

1.6 เงืBอนไขการวดัผลการศึกษาอืBนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษา  
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมดว้ยฉบบัแกไ้ขเพิBมเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิvของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบทีBประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 1 ใน 3 คน 
2.1.2 คัดเลือกรายวิชาทัZ งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกทีB

คณะกรรมการทวนสอบกาํหนด 
2.1.3  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกบัขอ้สอบรายงาน  รายงานประจาํภาค  

และ/หรือ โครงงานอืBนๆทีBผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
2.1.4 กรณีวทิยานิพนธ์  ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเรืB องการแต่งตัZ งอาจารย์ทีBปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวทิยานิพนธ์  พ.ศ. 2535 
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 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
กาํหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสาํเร็จโดยดาํเนินการต่อไปนีZ  
2.2.1 สาํรวจระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต 
2.2.2 สาํรวจภาวะการไดง้านทาํของบณัฑิต 
2.2.3 สาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
  3.1 ไดศึ้กษาลกัษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย  
กวา่ 66 หน่วยกิต (แบบ 2  แบบ  2.1)  หรือ  78 หน่วยกิต  (แบบ 2 แบบ 2.2)   
  3.2 ไดค้่าระดบัเฉลีBยสะสมไม่ตํBากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 
  3.3 ไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาต่างประเทศ 
  3.4 ไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบวดัคุณสมบติั 
         3.5ได้ระดบั S (ใช้ได)้ ในการสอบวิทยานิพนธ์ จากการสอบปากเปล่าขัZนสุดทา้ย โดย
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทีBคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่งตัZ ง และนาํวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ทีBเยบ็เล่มเรียบร้อยแลว้ มามอบใหค้ณะเพืBอนาํส่งมหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

     3.6 นกัศึกษาตอ้งเสนอบทความจากการคน้ควา้เพืBอเขียนวิทยานิพนธ์ในทีBประชุมสัมมนาทาง
วชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ครัZ ง 
  3.7 ผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงาน หรือส่วน
หนึBงของผลงาน ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือสิBงพิมพท์างวิชาการทีBมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัBนกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นทีBยอมรับในสาขามานุษยวทิยา 
  3.8 ตอ้งปฏิบติัตามเงืBอนไขทีBคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
กาํหนด ทัZงนีZ เงืBอนไขอืBนๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมดว้ยฉบบัแกไ้ขเพิBมเติม 

   
หมวดที* 6. การพฒันาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 อาจารยใ์หม่ทุกคนเขา้โปรแกรมปฐมนิเทศทีBประกอบดว้ย 
   1.1.1 บทบาทหนา้ทีBของอาจารย ์
   1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์และกฎระเบียบต่างๆ 
   1.1.3 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ 
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  1.2 คณะมอบหมายอาจารยอ์าวโุสเป็นอาจารยพ์ีBเลีZยง โดยมีหนา้ทีB 

   1.2.1 ใหค้าํแนะนาํและการปรึกษาเพืBอเรียนรู้และปรับตวัเองเขา้สู่การเป็นอาจารยใ์น
คณะ 
   1.2.2 ร่วมสอนวิชาเดียวกนัในวิชาทีBคณะจะมอบหมายให้อาจารยใ์หม่รับผิดชอบ
สอนต่อไป 
   1.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 
  1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพฒันาอย่างทัBวถึงในด้านจดัการเรียนการสอนและความรู้              
ทีBทนัสมยั   ตลอดจนการวิจยั โดยจดักิจกรรมพฒันาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบนัการศึกษาอืBน ดงันีZ  
   1.3.1 สนบัสนุนให้เขา้ร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลยัและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
   1.3.2 ศึกษาดูงาน อบรม ร่วมประชุมวชิาการในต่างประเทศ 
   1.3.3 สนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกในหน่วยวจิยั (research unit) ของคณะ 
   1.3.4 ร่วมทีมวจิยักบันกัวจิยัอาวโุสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผ์ลงาน 
   1.3.5 เขา้ร่วมประชุมเสนอผลงานวจิยัทัZงในและต่างประเทศ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
   2.1.1 จดัระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน 
   2.1.2 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพืBอทบทวน/ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
   2.1.3 สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการและดูงานเกีBยวกบัการจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
   2.1.4 จดัอาจารยพ์ีBเลีZยง (mentor) ใหแ้ก่อาจารยใ์หม่ 
   2.1.5 พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอื*นๆ 
   2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชน 
   2.2.2 ส่งเสริมการทาํวจิยั สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
   2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติั 
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หมวดที* 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วยรองคณบดี             
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอย
ให ้คาํแนะนาํ ตลอดจนกาํหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ
และอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดย
กระทาํทุกปีอยา่งต่อเนืBอง 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันา
หลกัสูตรให้
ทนัสมยัเพืBอเป็น
ผูน้าํในการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 
2. ตรวจสอบและ
ปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้
คุณภาพมาตรฐาน 
3. ประเมิน
มาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่ง
สมํBาเสมอ 

1. พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ปี 
2. กํ า ห น ด วุ ฒิ ก า ร ส อ น ข อ ง
อาจารย์ผู ้สอนตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และเกณฑ์ทีBมหาวิทยาลัย
กาํหนด 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นผู ้นํา
ดา้นวชิาการ 
4. มีการประเมินหลักสูตรโดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุก 2 ปี 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยดุษฎีบณัฑิตทีBสาํเร็จการศึกษา 

- หลกัสูตรสามารถอา้งอิงกบั
หลกัสูตรมาตรฐานได ้
- จาํนวนรายชืBอคณาจารยแ์ละประวติั 
- จาํนวนบุคลากรผูส้นบัสนุน
การศึกษา 
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย ์
- ประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี 
- ประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร
และการเรียนการสอนโดยดุษฎี
บณัฑิตทีBสาํเร็จการศึกษาทุก 2 ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะไดจ้ดัสรรงบประมาณแผน่ดินประจาํปี ซึB งแบ่งออกเป็น งบบุคลากร และงบดาํเนินการ 
งบประมาณทีBไดรั้บในส่วนงบบุคลากร จะเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและหมวดค่าจา้งประจาํ
ของบุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ และลูกจา้งประจาํ  
  สําหรับงบดาํเนินการ คณะได้มีการบริหารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวสัดุ เพืBอการจดัการเรียนการสอนเป็นสาํคญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกทีBคณะเชิญ
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สอนในหลกัสูตรหรือในหัวขอ้สําคญัๆ การบาํรุงรักษาสํานักงาน ห้องจดัการเรียนการสอน  ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
  สําหรับงบประมาณรายไดห้น่วยงาน (งบพิเศษ) โครงการบณัฑิตศึกษาฯ ไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนในงบเงินอุดหนุนเพืBอการบริหารจดัการเรียนการสอนในดา้นการนาํนักศึกษาออกศึกษา
ชุมชน การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การจดัสัมมนาวิชาการ การจดัซืZอหนังสือสําหรับห้องอ่าน
หนังสือของโครงการฯ และด้านการบาํรุงซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์สําหรับการเรียนการ
สอน เป็นตน้ 

  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที*มีอยู่เดิม  
2.2.1 ห้องอ่านหนงัสือของโครงการบณัฑิตศึกษาฯ ทีBมีหนงัสือ ตาํรา วารสาร และ

วทิยานิพนธ์สาขาสังคมวทิยาและสาขามานุษยวทิยา ประมาณ 2,000 เล่ม 
2.2.2 หอ้งคอมพิวเตอร์ทีBใชใ้นการเรียนการสอนและใหบ้ริการนกัศึกษา โดยมีเครืBอง

คอมพิวเตอร์ จาํนวน 20 เครืBอง 
2.2.3 หอ้งพกันกัศึกษาทีBนกัศึกษาสามารถใชกิ้จกรรมวชิาการทัZงในลกัษณะกลุ่มและ

รายบุคคล 
2.2.4 โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ประจาํห้องบรรยายและห้องประชุม ได้แก่ เครืB อง

คอมพิวเตอร์ เครืBองขยายเสียงและไมโครโฟน เครืBองฉายแผน่ทึบ และเครืBอง LCD 
2.2.5 หอสมุดของมหาวิทยาลยัทีBมีหนงัสือ ตาํรา วารสาร วิทยานิพนธ์ และสิBงพิมพ์

อืBนๆ มากกวา่ 500,000 เล่ม 
  อนึB ง หอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีหนงัสือสังคมศาสตร์ภาษาต่างๆ ทีBจดัว่าดี
ทีBสุดแห่งหนึB งในประเทศไทยและหนังสือทุกเล่มสามารถใช้เป็นตาํราลกัษณะต่างๆ ในทางสาขา
มานุษยวทิยาไดท้ัZงสิZน   

  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ*มเติม 
   2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน
ของคณะ 
   2.3.2 ให้อาจารย์ผูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายชืBอตาํรา วารสาร หรือฐานข้อมูล          
ในสาขาวชิา แลว้ทางคณะกรรมการฯรวบรวมเสนอสาํนกัหอสมุดของมหาวทิยาลยัจดัซืZอ 
   2.3.3  คณะจัดสรรงบประมาณเพืBอจัดซืZ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ รวมทัZ ง         
สืBอต่างๆ  เช่น  ภาพยนตร์ทางมานุษยวทิยา  มาใชใ้นการเรียนการสอน 
 

  2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
   2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกบัผูส้อน ผูใ้ช้
และบุคลากรทีBรับผดิชอบทุกฝ่าย อยา่งเป็นระบบ 
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   2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตอ้งการใชข้องอาจารย ์และผูเ้รียน 
   2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทัZ งตําราหลัก สิB งพิมพ์ และสืB อต่างๆ                 
ทีBเหมาะสมกบัสถานการณ์ของคณะ และนาํผลมาใชใ้นการบริหารทรัพยากร 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

  3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   3.1.1 กาํหนดคุณสมบติัอาจารยใ์หไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัและความ
ตอ้งการของหลกัสูตร 
   3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมี้คุณสมบติัตามตอ้งการ 
   3.1.3 สืบคน้ประวติั และคุณสมบติัของผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลทีBเชืBอถือไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และมีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม 
   3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื้Bอการศึกษา 
   3.1.5 เสนอแต่งตัZงและประเมินการปฏิบติังานตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

  3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
   3.2.1 อาจารยร่์วมกบัผูเ้รียนประเมินรายวชิาเมืBอสิZนสุดรายวชิาทุกรายวชิา  

3.2.2 อาจารยร่์วมในการสัมมนาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเมืBอสิZนสุดปี
การศึกษาทุกปี 
   3.2.3 อาจารยเ์สนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพืBอรวบรวมและจดัทาํ
ร่างการปรับปรุงหลกัสูตร   

  3.3 การแต่งตัNงคณาจารย์พเิศษ 
   3.3.1 การจดัจ้าง/เชิญอาจารยพ์ิเศษทาํการสอน จะทาํเฉพาะหัวขอ้เรืB องทีBตอ้งการ
ความเชีBยวชาญพิเศษ หรือในกรณีทีBคณะฯ มีความจาํเป็นเท่านัZน 
   3.3.2 ค ณ ะ ก ร รม ก า ร บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ผู ้อ ํา น วย ก า ร บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ก ลัBน ก ร อ ง                
ความตอ้งการเชิญอาจารยพ์ิเศษทีBอาจารยใ์นสาขาวิชาหรือผูป้ระสานงานรายวิชาเสนอ พร้อมทัZงเสนอ
ประวติั รวมทัZงผลงานทีBตรงกบัขอ้ทีBจะสอนเพืBอเสนอคณบดีอนุมติั 
   3.3.3 ค ณะ กรรม กา รบัณ ฑิตศึก ษา  ผู ้อ ํานวย กา รบัณฑิ ตศึก ษา พิจารณา ใ ห ้             
ความเห็นชอบตามขอ้ 2) ในกรณีทีBมีความจาํเป็นตอ้งการจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ เพืBอเสนอคณบดีอนุมติั         
   3.3.4 การจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ มีการวางแผนล่วงหนา้เป็นรายภาคการศึกษา 
   3.3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินการสอนของอาจารยพ์ิเศษ     
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 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    

   4.1.1 คุณวฒิุปริญญาตรีขึZนไป และควรมีความรู้เกีBยวกบัหลกัสูตรและการบริหารจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
   4.1.2 มีการกาํหนดคุณสมบติัให้ตรงตามภาระหนา้ทีBหรือตาํแหน่งทีBรับผิดชอบ เช่น 
นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ทีBบริหารงานทัBวไป เจา้หนา้ทีBการเงิน เจา้หนา้ทีBบญัชี เป็นตน้ 
   4.1.3 มีการสอบแข่งขนัเพืBอรับเขา้ทาํงานดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
โดยขอ้สอบให้ความสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามตาํแหน่งและทศันคติทีBดีต่องาน
ใหบ้ริการอาจารยแ์ละนกัศึกษา  

  4.2 การเพิ*มทกัษะความรู้เพื*อการปฏิบัติงาน 
  4.2.1 จดัใหมี้การทศันศึกษาตามความเหมาะสม 
  4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความตอ้งการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจาํปี
เพืBอใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 
  4.2.3 คณะมีหน่วยวิจยัสถาบนัและวิจยัเพืBอพฒันา โดยมีการสนบัสนุนงบประมาณประจาํปี 
เช่นเดียวกบัหน่วยวจิยัอืBน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

  5.1 การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอื*นๆ แก่นักศึกษา 
   5.1.1 คณะแต่งตัZงอาจารยที์Bปรึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนพร้อมกาํหนดบทบาทหนา้ทีB 
   5.1.2 คณะแต่งตัZงอาจารยที์Bปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพืBอให้คาํแนะนาํและดูแลนกัศึกษา
ตลอดกระบวนการทาํวทิยานิพนธ์ 
   5.1.3 อาจารยทุ์กคนจดัทาํตารางการทาํงานแสดงใหน้กัศึกษารับรู้ 

  5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วยวินัย
นกัศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดทีB 4  เรืBองการอุทธรณ์ 

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  6.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ทําการสํารวจภาวะการมีงานทํา                   
ความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณัฑิต            
ทุกสิZนปีการศึกษา ซึB งโครงการบณัฑิตศึกษาของคณะฯ ไดน้าํขอ้มูลเหล่านีZมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรดว้ย 
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  6.2 จัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู ้ใช้
มหาบณัฑิตทุกๆ 5 ปี ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพืBอนาํขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 
7.  ตัวบ่งชีNผลการดําเนินงาน (Key Performance  Indicators) 

ดัชนีบ่งชีNผลการดําเนินงาน ปีที* 1 ปีที* 2 ปีที* 3 ปีที* 4 ปีที* 5 
1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพืBอวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 
���� ���� ���� ���� ���� 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีBสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

���� ���� ���� ���� ���� 

3) มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัสิZนสุดภาคการศึกษาทีBเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิZนสุดปีการศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีBกาํหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาทีBเปิดสอนแต่
ละปีการศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงาน
ทีBรายงานใน มคอ.7 ปีทีBแลว้ 

 ���� ���� ���� ���� 

8) อาจารยใ์หม่ ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

���� ���� ���� ���� ���� 

9) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึBงครัZ ง  

���� ���� ���� ���� ���� 

10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

���� ���� ���� ���� ���� 

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ทีBมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉลีBยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

   ���� ���� 
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ดัชนีบ่งชีNผลการดําเนินงาน ปีที* 1 ปีที* 2 ปีที* 3 ปีที* 4 ปีที* 5 
12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีBมีต่อบณัฑิตใหม่เฉลีBยไม่นอ้ย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
    ���� 

13) มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร ตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉลีBยไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

���� ���� ���� ���� ���� 

 รวมตัวบ่งชีN (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 13 14 
 ตัวบ่งชีNบังคับ (ข้อที*) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชีNต้องผ่านรวม (ข้อ)      

เกณฑ์ประเมิน : หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินตวับ่งชีZบงัคบั  
(ตวับ่งชีZ ทีB 1-5) ตอ้งมีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งชีZ ทีBมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย 
ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งชีZ รวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งชีZบงัคบัและตวับ่งชีZ รวมในแต่ละปี   

 
หมวดที* 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
คณะจดัใหมี้การประเมินรายวชิา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ� ของแต่ละ

รายวชิา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกบั รายละเอียดหลกัสูตร และ
รายวชิา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   1.2.1 ผูเ้รียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมืBอสิZนสุดรายวิชา และส่งตรง        
ต่อคณะโดยใชแ้บบประเมินการสอนตามทีBกาํหนด ทัZงนีZ  แบบประเมินการสอนมีการประเมินอาจารย์
ผูส้อนในดา้นต่างๆ ดงันีZ  
   ก) การเตรียมสอน ได้แก่ การอธิบายและแจกประมวลการสอนรายวิชาตัZงแต่เริBม
สอน การแนะนาํเอกสาร หนงัสือ ตาํราทีBตอ้งใชอ่้าน เป็นตน้ 
   ข) เนืZอหาการสอน ได้แก่ ขอบเขตเนืZอหารายวิชา ความมีสาระเพิBมพูนความรู้ใน
สาขาวชิา การสอนตามประมวลการสอนรายวชิา เป็นตน้ 
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   ค) ดา้นตวัอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ความสามารถในการถ่ายทอดเนืZอหาวิชา การชีZ นาํ
ความรู้ การกระตุน้ให้นกัศึกษาคิดดว้ยตนเอง การเปิดโอกาสและส่งเสริมนกัศึกษาให้ซกัถาม และตัZง
ประเด็นอภิปรายในชัZนเรียน การมอบหมายงานทีBส่งเสริมการคน้ควา้ดว้ยตวันกัศึกษาเอง ผูส้อนมา
สอนตรงเวลาและมาสมํBาเสมอ เป็นตน้  
   1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารยแ์ละผูอ้าํนวยการบณัฑิตศึกษา
ของคณะฯ เพืBอปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทีBเป็นความตอ้งการในการปรับปรุงทกัษะการสอนและ
วางแผนการพฒันาใหส้อดคลอ้งและ/หรือปรับปรุงกลยทุธการสอนใหเ้หมาะสมกบัรายวชิา และ
สถานการณ์ของคณะ 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 แต่งตัZ งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทีBประกอบด้วยตัวแทนสาขาวิชา 
ตวัแทนผูเ้รียนปัจจุบนั  
   2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
   2.1.3 ดาํเนินการสํารวจขอ้มูลเพืBอประกอบการประเมินหลกัสูตรจากผูเ้รียนปัจจุบนั
ทุกชัZนปีและจากผูส้าํเร็จการศึกษาทีBผา่นการศึกษาในหลกัสูตร 

  2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก   
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ทาํการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัของผูเ้รียน ผูส้าํเร็จการศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต เพืBอประกอบการประเมิน 

  2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื*นๆ 
 ติดตามบณัฑิตใหม่โดยสาํรวจขอ้มูลจากนายจา้ง และ/หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชีZ ผลการดําเนินงานทีBระบุไวใ้นหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน              
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  - คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรของคณะจดัทาํรายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีB
จาํเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
  - จดัประชุมสัมมนาเพืBอการปรับปรุงหลกัสูตร 
  - เชิญผูท้รงคุณวฒิุอ่านหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 
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