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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบัณฑิต 

สาขาวชิามานุษยวทิยา 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยท์่าพระจนัทร์ คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  หลกัสูตรสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา 
ภาษาองักฤษ Master of Arts Program in Anthropology 

  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑิต (มานุษยวทิยา) 
                 ช่ือยอ่    สม.ม. (มานุษยวทิยา) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Master of Arts (Anthropology) 
                     ช่ือยอ่    M.A. (Anthropology) 
 

3. วชิาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 ไม่นอ้ยกวา่  39  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปีคร่ึง ถึง 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนกัศึกษาไทยเป็นหลกั และนกัศึกษาต่างชาติท่ีใชภ้าษาไทยได้
เป็นอยา่งดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน
โดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา พ.ศ. 2553 ก าหนดเปิดสอนใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 15/2557
เม่ือวนัท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดั
การศึกษา 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   
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2561 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 3 ปี) 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 
 มหาบณัฑิตทางมานุษยวิทยา มีความรู้ความสามารถในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทาง
สังคม  วฒันธรรม และชาติพนัธ์ุ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ทั้งสามารถวเิคราะห์ถึงความ
เช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  สามารถเขา้ท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้
อย่างกวา้งขวาง  ในฐานะนักวิจัย  นักพัฒนา  ครู  อาจารย์  และงานทางด้านวฒันธรรม และ
ส่ือมวลชน  รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เลขประจ าตวับัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ –สกลุ คุณวุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาทีจ่บ 

 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ยกุติ มุกดาวจิิตร Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2550) 
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2543) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

 อาจารย ์ สายพิณ ศุพทุธมงคล Ph.D. (Anthropology), Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 
ร.บ. (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2526) 

 ศาสตราจารย ์ 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. (เกษตรศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2523) 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

10.1 สถานท่ี: โครงการบณัฑิตศึกษาคณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา ตึกอเนกประสงค ์3 
(อาคารส านกัหอสมุดเดิม) ชั้น 3 และคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ชั้น4) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  

10.2 อุปกรณ์การสอน: โครงการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                    
มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือท่ีมีหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน ห้องปฏิบติัการวิจยั (คอมพิวเตอร์) ไวใ้ห้บริการแก่นกัศึกษา 
ตลอดจนมีโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉาย ภาพน่ิง 
เคร่ืองฉายวดีีทศัน์ และเคร่ือง LCD เป็นตน้ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้วิ ถี ชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให ้                      
มีการแข่งขนัสูง   รวมทั้งตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขนัสูงไปด้วย  ส่งผลให้มีผูต้ ้องการศึกษาต่อ       
ในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมากข้ึนทุกปี  สถาบนัการศึกษาต่างๆ จึงเปิดหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย  ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร
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โครงการพิเศษ (โครงการเล้ียงตวัเอง)  ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเรียนค่อนขา้งสูง  หรือหลกัสูตรโครงการ
ปกติท่ีมีค่าใช้จ่ายในการเรียนถูก  ไม่ก่อให้เกิดภาระทางด้านเศรษฐกิจแก่ผูเ้รียน เช่นเดียวกับ
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาน้ี ท่ีเป็นหลักสูตร
โครงการปกติ  เรียนเต็มเวลาในวนัเวลาราชการ  เน้นการเรียนการสอนในเชิงวิชาการ ท าให้
นกัศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้และใชท้รัพยากรของคณะและมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ในขณะเดียวกนั การขยายตวัในทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียน 
และระดบันานาชาติ น าไปสู่การติดต่อเช่ือมโยงระหวา่งกนัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ทิศทางและเน้ือหา
ของการศึกษาในระดบัต่างๆของประเทศจ าเป็นตอ้งปรับตามไปดว้ย เพื่อขยายฐานความรู้การศึกษา 
และเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดแรงงานใหก้บันกัศึกษาทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการส่ือสาร ท าให้สภาพสังคมและ
วฒันธรรมไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซับซ้อน  และเกิดความขดัแยง้ทางสังคมในระดับ
ต่างๆอย่างกวา้งขวาง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชา
มานุษยวิทยามาท าความเขา้ใจวิถีในสังคมไทย  ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 ยิ่งไปกว่านั้น ประชาคมอาเซียน ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทั้ง
ในทางชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนาและวฒันธรรม จะกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีผูค้นสามารถเคล่ือนท่ี
ขา้มแดนไดส้ะดวกข้ึน ยอ่มก่อใหเ้กิดสถานการณ์ของปฏิสัมพนัธ์แบบใหม่ ทั้งในดา้นความร่วมมือ
และความขดัแยง้ จึงถือเป็นภาระกิจส าคญัของสถาบนัการศึกษาท่ีจะตอ้งผลิตทั้งองค์ความรู้และ
บณัฑิตในระดบัต่างๆเพื่อเขา้ไปมีส่วนรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆขา้งตน้อยา่งทนัท่วงที 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิ 
ของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 เน้นและสนบัสนุนให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองมีความสนใจอยา่งเต็มท่ี  
นกัศึกษามานุษยวทิยาจะไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ป็นผูท่ี้คิดเป็น  สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่ง
ปัจจยัต่างๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ สามารถอธิบายไดอ้ย่างมีเหตุผล  สามารถวิพากษ์และ
เสนอความคิดไดอ้ยา่งครอบคลุมและชดัเจน  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสาขาอาชีพต่างๆ 
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  โดยการพฒันาหลกัสูตรตอ้งมีเน้ือหาและทิศทางสอดรับกบัความเปล่ียนแปลง
ของสังคมท่ีขยายตัวกวา้งขวางข้ึนทั้ งในระดับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของวงวิชาการทางมานุษยวิทยาในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อตอบ
รับกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม โดยเนน้ให้ผูศึ้กษามีความช านาญทางการวจิยั สามารถ
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ศึกษาขอ้มูลภาคสนามในระดบัลึกเพื่อสามารถเปรียบเทียบ วเิคราะห์เช่ือมโยง สร้างองคค์วามรู้ใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการท างานและสนทนาเชิงทฤษฎีกับวงการวิชาการมานุษยวิทยาสากล ใน
ขณะเดียวกนัหลกัสูตรก็ตอ้งมีความยดืหยุน่เพื่อตอบสนองกบัผูเ้รียนท่ีมีความคาดหวงัจากการศึกษา
หลายระดบั ไม่ว่าการศึกษาในระยะสั้น เพื่อน าความรู้ในทางมานุษยวิทยาไปเพิ่มศกัยภาพในการ
ท างาน หรือการศึกษาในระดบัลึกเพื่อเป็นนกัวชิาการในระดบันานาชาติ 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้รับการคาดหวังให้ เป็นก าลังส าคัญในสั งคม                    
ท่ีจะท าหน้าท่ีทางดา้นการสอน  การวิจยั  การท างานพฒันาทางด้านวฒันธรรมทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจสภาวการณ์สังคมและวฒันธรรม
ใหแ้ก่สังคมแลว้  หลกัสูตรปรารถนาท่ีจะสร้างสมาชิกของสังคมท่ีตระหนกัถึงความหลากหลายของ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของคนกลุ่มต่างๆ  สามารถพิจารณาความแตกต่างเพื่อท าความเขา้ใจ  ท าให้
เป็นผูท่ี้มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิด  ค่านิยม  วิถีปฏิบติัของผูอ่ื้น  สามารถพินิจ ตั้ งค  าถาม  
วิพากษ์วิจารณ์วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเอง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัคนกลุ่มอ่ืนในสังคมไทย  ใน
ระดบัภูมิภาคและระบบโลกไดอ้ยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 หลักสูตรมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา ยงัเปิดทางเลือกท่ีมากข้ึนให้กับผูเ้รียน ว่าจะน า
ความรู้ทางมานุษยวทิยาในหลกัสูตรใหม่ไปใชใ้นระดบัใด โดยสามารถเลือกท่ีจะเขา้มาศึกษาเพื่อน า
ความรู้ไปต่อยอดในทางวิชาการ หรือเพื่อน าไปใช้ในวิชาชีพของตนเอง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการขยาย
ฐานความรู้ของสาขามานุษยวิทยาเพื่อตอบสนองกบัความต้องการของสังคมในระดบัต่างๆ ซ่ึง
เท่ากบัเป็นการขยายโอกาสใหค้ณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดใ้ช้
ความรู้เพื่อตอบรับกบัความคาดหวงัของสังคมให้เพิ่มมากข้ึนโดยท่ียงัคงรักษาความเขม้แข็งในทาง
วชิาการไปพร้อมกนั 
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื่น 
  วิชาบงัคบัและวิชาเลือกศึกษาร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา 
มานุษยวทิยาของคณะฯ 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมา
เรียน 
  -ไม่มี- 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  -ไม่มี- 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 
      มานุษยวิทยาเป็นแขนงหน่ึงของสังคมศาสตร์ ท่ีปรารถนาจะท าความเขา้ใจมนุษย ์ทั้ง

ในแง่ท่ีมนุษยเ์ป็นผลิตผลของระบบสังคมวฒันธรรมท่ีเขามีชีวติอยู ่และในแง่ท่ีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง
ในการสร้างสรรค์ ควบคุม และเปล่ียนแปลงสภาพชีวิตรอบๆ ตัวของเขา ดังนั้ นเน้ือหาของ
มานุษยวิทยาจึงมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัมนุษยท์ั้งทางดา้นกายภาพ วิถีชีวิต 
พฤติกรรม ความคิดความเขา้ใจ การให้ความหมาย ตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก มานุษยวิทยา
เน้นการพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการศึกษาท่ีเจาะลึกเฉพาะเร่ือง
เฉพาะกลุ่ม ในระดับชุมชนและปัจเจกบุคคล มีแนวทางการค้นควา้ข้อเท็จจริงในระดับท่ีเป็น
ประสบการณ์ของบุคคล และเช่ือมโยงประสบการณ์นั้นเขา้กบัโครงสร้างหรือระบบท่ีใหญ่และ
กวา้งกวา่บุคคล 

1.2 ความส าคัญ 
       มหาบณัฑิตทางมานุษยวิทยาจะไดรั้บการคาดหวงัให้เป็นก าลงัส าคญัในสังคมท่ีจะท า

หน้าท่ีทางด้านการสอน การวิจยั การท างานพฒันาทางด้านวฒันธรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนั้น หลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยาปรารถนาท่ีจะสร้างสมาชิก
สังคมท่ีสามารถตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย สามารถวิพากษว์ิจารณ์วิถีการมีชีวติอยูข่องตนเองในสังคมไทย 
ภูมิภาคและระบบโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 

1.3 วตัถุประสงค์  
      1) เพื่อศึกษาและพฒันาความรู้มานุษยวิทยาสากล ความรู้ทางมานุษยวิทยาสากลสั่งสม

จากการเปรียบเทียบลักษณะของสังคมวฒันธรรมในท่ีต่าง ๆ  ของโลก จนท าให้เกิดข้อเสนอ
เก่ียวกบัลกัษณะของสังคมวฒันธรรมมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ความคิดความเช่ือ ระบบ
เศรษฐกิจ อ านาจ บุคลิกภาพของบุคคล ความรู้เหล่าน้ีมีการไตร่ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ และมีการ
พฒันาอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นนกัศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้มานุษยวทิยาท่ีเป็นสากล ใน
ระดบัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

      2) เพื่อศึกษาและพฒันาความรู้ความเขา้ใจวิถีชีวิตในสังคมไทย การศึกษาสังคมไทย
อาศยัแนวทฤษฎีมาพินิจพิเคราะห์ อธิบาย และวพิากษว์จิารณ์ปรากฏการณ์ เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัชีวิตในสังคมไทย การศึกษาทางมานุษยวิทยาจึงต้องสนองตอบต่อประเด็นหรือ
ปัญหา และความต้องการของสังคมในแต่ละยุคสมัยซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสทางเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมท่ีก่อตวัข้ึนเองภายใน
สังคมไทยก็ดี หรือความเปล่ียนแปลงท่ีถาโถมมาจากภายนอกก็ดี ลว้นมีผลกระทบอยา่งลึกซ้ึงและ
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กวา้งไกล ส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหา และความสนใจใหม่ๆ ข้ึนตลอดเวลา เง่ือนไขเหล่าน้ีท าให้
เกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาหลกัสูตรเดิม เพื่อใหส้ามารถตอบรับกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัได ้

      3) เพื่อให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองมีความสนใจอยา่งเต็มท่ี นกัศึกษา
มานุษยวิทยาจะไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นผูท่ี้คิดเป็น สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับมนุษย ์สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล สามารถวิพากษ์ และเสนอ
ความคิดไดอ้ย่างครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพต่างๆ ได้
อยา่งกวา้งขวาง  
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 คาดวา่จะด าเนินการให้แลว้เสร็จครบถว้นภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนการพฒันาการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การวิจยัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อนท า
วิจยัและเช่ือมโยงงานวิจยัสู่การ
เรียนการสอน 
2. ฝึกใหน้กัศึกษาท าวิจยัตั้งแต่
การเรียนรายวิชาไปจนถึงการ
ท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ/  
วิทยานิพนธ์ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท าวิจยั  เช่น  
การสมัมนา  เสวนา  การพา
นกัศึกษาออกศึกษานอก
สถานท่ี การเกบ็ขอ้มลู
ภาคสนาม 
 
 
 
1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์น 
การส่งเสริมผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ 
2. พฒันา/ปรับปรุงระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและกิจกรรม
ใหส้ะทอ้นความเอ้ืออาทรและ

1. จ านวนงานวิจยัของอาจารย ์
2. จ านวนผลงานวิชาการและ
การศึกษาคน้ควา้อิสระ/  
วิทยานิพนธ์ 
ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการน าเสนอ 
ตีพิมพใ์นการประชุมวิชาการ  
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
3. จ านวนโครงการกิจกรรม
วิชาการท่ีคณะจดั/พานกัศึกษาเขา้
ร่วมประชุมสมัมนาภายนอก
สถาบนั 
 
 
 
 
 
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของคณะ 
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การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนการพฒันาทกัษะ             
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารยต์ามผลการเรียนรู้ทั้ง 5  
ดา้น 

ใหค้วามส าคญัต่อผูเ้รียน 
3. พฒันาระบบสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
4. ส่งเสริมการประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ท่ี เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้
ทั ก ษ ะ ท าง ปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทกัษะใน
การวิเคราะห์และการส่ือสาร  

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของ
ผูเ้รียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 
 
1. จ านวนโครงการการพฒันา
ทกัษะการสอนและ                      
การประเมินผลของอาจารยต์าม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 
2. ระดบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อทกัษะการสอนของ
อาจารยท่ี์มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ดา้น 

 
หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
         ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกติ 
ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
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 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
           1.3.1 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาคกบัระบบไตรภาค  
   ไม่มี 
        1.3.2  นกัศึกษาอาจขอเทียบลกัษณะวิชาท่ีเคยเรียนมาให้เป็นลกัษณะวิชาในหลกัสูตร
ได ้โดยเทียบไดไ้ม่เกินหน่ึงในส่ีของจ านวนหน่วยกิตลกัษณะวิชาในหลกัสูตร  ทั้งน้ีตอ้งไดค้่าระดบั
ไม่ต ่ากวา่  B หรือ เทียบเท่า โดยวิชาท่ีไดรั้บการเทียบจะไดรั้บการบนัทึกอกัษร ACC และไม่ให้น า
หน่วยกิตมาค านวณค่าระดบัเฉล่ียสะสม  
         1.3.3 นกัศึกษาหลกัสูตรน้ีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและคณบดีให้
เข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต  ยกเวน้ การค้นควา้อิสระ/ 
วทิยานิพนธ์ ให้เป็นลกัษณะวิชาในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตได ้ทั้งน้ี ตอ้งเป็นลกัษณะวิชาท่ีไดค้่าระดบั
ไม่ต ่ากวา่ B โดยวิชาท่ีไดรั้บการโอนจะไดรั้บการบนัทึกค่าระดบัเดิมและให้น าหน่วยกิตมาค านวณ
ค่าระดบัเฉล่ียสะสม  
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          วนั-เวลาราชการปกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม  -ธนัวาคม   
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม   
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

        คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จ  ากัดสาขาจาก
สถาบนัการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ  

2. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1 (ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าจากมหาวทิยาลยัอ่ืน) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและ
คณบดีให้โอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ โดยนักศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือการ
คน้ควา้อิสระ (แผน ข) ใหค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต 

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
1) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 

(ผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปีนบัถึงวนัสมคัร)  
3) เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บณัฑิตศึกษาของคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          1) บางรายขาดทุนการศึกษา 
  2) คะแนนภาษาองักฤษในการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาไดไ้ม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหาและข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          1) ประสานงานหรือจัดหาทุนจากแหล่งทุนทั้ งในและนอกมหาวิทยาลัยให้
นกัศึกษา 
  2) ใหผู้ท่ี้สอบภาษาองักฤษไดไ้ม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของมหาวทิยาลยัไปศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ. 005 และมธ. 006 (ภาษาองักฤษ1 และภาษาองักฤษ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา) และเนน้การอ่านต าราท่ีเป็นภาษาองักฤษในทุกรายวชิา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
         รับปีละ 15 คน และคาดวา่จะมีผูส้ าเร็จการศึกษาปีละ 15 คน 
 

นกัศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีท่ี  1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี  2 - 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี  3 - - 15 15 15 
รวม 15 30 45 45 45 
จ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะจบ - - 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน (ปีงบประมาณ 2557) 
การบริหารจดัการหลกัสูตรน้ีเป็นการบริการจดัการหลกัสูตรโครงการปกติ  ซ่ึงงบประมาณ  

หลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่ง  คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ) ดงัน้ี  

 
  
 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนกัศึกษา (ท่ี มธ. คิดเหมาจ่าย) ภาคละ 16,500 บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ประมาณปีละ  33,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร ( 2 ปีคร่ึง – 4 ปี)  ต่อหวัของนกัศึกษา คือ 82,500  - 95,400  บาท 
 
 ดังนั้ น  รัฐบาลและมหาวิทยาลัยอุดหนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อหัว ต่อปี ประมาณ 
57,277.65 บาท 
 
 

หมวดเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหตุ 
ก.งบด าเนินการ 
1. ค่าใชจ่้ายบุคคลากร 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 
3. ทุนการศึกษา 
4.รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 
(ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน) 
         (รวม ก) 
ข.งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์

 
2,045,964.43 

54,771.43 
- 

369,750.00 
 
 
 
 

- 

 
2,178,193.92 

58,311.79 
- 

393,650.19 
 
 
 
 

- 

 
2,020,687.83 

54,095.24 
- 

365,185.19 
 
 
 
 

- 

 
1,968,608.25 

52,701.03 
- 

355,773.20 
 
 
 
 

- 

วิธีการค านวณ 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด x จ านวน
นกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของคณะฯ 
ปีที่ 1  
= 23.05ลา้นบาท*15 คน/140 คน 
ปีที่ 2  
= 23.05 ลา้นบาท*30 คน/263 คน 
ปีที่ 3 
= 23.05 ลา้นบาท*40 คน/378 คน 
ปีที่ 4 
= 23.05 ลา้นบาท*50 คน/485 คน 

รวมทั้งส้ิน (ก+ข) 2,470,467.86 2,630,155.89 2,439,968.25 2,377,082.47 
จ านวนนกัศึกษา (คน) 
ป.โท – มานุษยวิทยา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3  ปีท่ี 4 
15 30 40 50 

ค่าใชจ่้ายต่อนกัศึกษา / ปี 164,697.86 87,671.86 60,999.21 47,541.65 
รวมค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 4 ปี 360,910.58     บาท 
เฉล่ียค่าใชจ่้ายต่อปี 90,227.65   บาท  
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2.7 ระบบการศึกษา 
  √ จดัการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 � แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 � แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 � แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 � อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
         เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา               
พ.ศ. 2553 
 
3. โครงสร้างหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา 
                                  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ 39 หน่วยกิต 
            ระยะเวลาศึกษา  เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่งนอ้ย  5  ภาคการศึกษาปกติ (2 ปีคร่ึง)  และอยา่งมากไม่เกิน 
8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี)  
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
           หลกัสูตรแบ่งเป็น  2 แผน โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผนใด 
แผนหน่ึง ดงัน้ี 
          แผน ก  แบบ ก2 ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์  
  ประกอบดว้ย   วชิาบงัคบั        18   หน่วยกิต 
              วชิาเลือก            9    หน่วยกิต 
                          วทิยานิพนธ์    12    หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกติรวม 39  หน่วยกติ 
 
        แผน ข  ไม่ท าวทิยานิพนธ์ แต่ใหส้อบประมวลความรู้และท าการคน้ควา้อิสระแทน    

ประกอบดว้ย วชิาบงัคบั        15  หน่วยกิต 
                                         วชิาเลือก          18  หน่วยกิต  
                                         การคน้ควา้อิสระ   6   หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกติรวม 39  หน่วยกติ 
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ลกัษณะของหลกัสูตรทางด้านเนือ้หา องค์ประกอบหลกัได้แก่ 
1) ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะทางด้านสังคมและวฒันธรรม          

ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาทางชาติพนัธ์ุท่ีส าคญั  
2)  ความรู้เฉพาะด้านทางมานุษยวิทยา  ตามความเช่ียวชาญของผู ้สอนและ           

ความสนใจของนกัศึกษา 
3)  ความรู้และความช านาญในการวิเคราะห์  ได้แก่ความเข้าใจในกรอบทฤษฎี        

การหาขอ้มูลภาคสนาม และการเช่ือมโยงความคิดท่ีเป็นนามธรรมกบัขอ้มูลรูปธรรม 
4)  ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิด ในการท าความเขา้ใจประเด็นปัญหา

ร่วมสมยัในสังคมไทยและสังคมต่างๆ ทางดา้นวิธีการศึกษา หลกัสูตรเนน้การท่ีนกัศึกษาแต่ละคน
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษาเป็นชุมชน
ท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวพิากษว์จิารณ์ซ่ึงกนัและกนั  
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 

          3.1.3.1  รหัสวชิา 
รหสัวชิาในหลกัสูตร ประกอบดว้ยอกัษรยอ่ และตวัเลข มีความหมายดงัน้ี 
อกัษรยอ่ ม. และ AN หมายถึงรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวทิยา 
เลขรหสัวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
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 กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเร่ืองและรายวชิาเอกเทศและ  

                                    การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ระดบัของวชิา  
     เลข 6 หมายถึง รายวชิาระดบัตน้ (ทั้งระดบัมหาบณัฑิตและระดบั 

          ดุษฎีบณัฑิต)  
                  เลข 7 หมายถึง รายวชิาระดบัสูงและการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
       เลข 8 หมายถึง วทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 
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                                     3.1.3.2 รายวชิา  
             1) วชิาบงัคบั นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตอ้งศึกษา
วชิาบงัคบัจ านวน 5 วชิา  รวม 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 
                                      

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ม. 601 
 
AN 601 
 
 
ม.602           
AN 602 
 
 
ม. 603 
AN 603 
 
ม.604  
AN 604 
 
ม. 605  
AN 605  

ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   
History and Development  of 
Anthropological  Theories  and  Concepts 
 
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั  
Contemporary  Anthropological  Theories  
and  Concepts 
 
การวจิยัทางมานุษยวทิยา 
Anthropological   Research 
 
มานุษยวทิยากายภาพ 
Physical  Anthropology 
 
โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา 
Archaeological  Anthropology 

3 (3-0-9) 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

                    
    - เฉพาะนักศึกษาท่ีเลือกศึกษา แผน  ก  ตอ้งศึกษาวิชาบงัคบัเพิ่มอีก 1 วิชา จ านวน    3  
หน่วยกิต  ดงัน้ี 
ม.701   สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์      3 (3-0-9) 
AN  701   Seminar  in  Thesis  Topics 
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       2) วชิาเลือก  
2.1 นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษา  แผน  ก  ตอ้งศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต  

โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขากลุ่มวิชาใดก็ได้  6  หน่วยกิต ส่วนอีก 3 หน่วยกิต  สามารถเลือก
ศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรือนอกสาขา (ทั้ งในและนอกคณะฯ)  โดยได้รับอนุมติัจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา 

2.2  นักศึกษาท่ีเลือกศึกษา  แผน  ข  ต้องศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขา กลุ่มวิชาใดก็ได้ 15 หน่วยกิต ส่วนอีก 3 หน่วยกิต 
สามารถเลือกศึกษาจากวชิาเลือกในสาขาหรือนอกสาขา (ทั้งในและนอกคณะ) โดยไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา 
หมายเหตุ: ค าวา่กลุ่มวิชาในท่ีน้ีเป็นค าใช้เรียกเพื่อจดัแบ่งประเภทของรายวิชา ไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เลือก นกัศึกษาสามารถจะเลือกวชิาในกลุ่มเดียวกนั หรือคนละกลุ่มไดอ้ยา่งอิสระ 
  

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(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 
 
มานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ 
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 

ชาติพนัธ์ุศึกษา 
Ethnicity 
 
ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษาตระกลูไต 
Ethnohistory  of Tai-Speaking  Peoples 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.623 
AN 623 
 
ม.624 
AN  624 
 
ม.625 
AN  625 

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

มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์ 
Historical  Anthropology 
  
มรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ์ 
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 
 

มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอ านาจ 
Anthropology  of  Power 
 
มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ 
Economic  Anthropology   
 
ครอบครัวและเครือญาติ 
Family  and Kinship 
 
มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ 
Anthropology  of  Gender and  Sexuality 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.645 
AN  645 
 
ม.646 
AN  646 
 
ม.647 
AN 647 
 
ม.648 
AN 648 
 
ม.649 
AN  649 

มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง 
Anthropology  of  the  Cities 
 
ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน 
Theory  and Methodology  in  Transnational  Cultures 
 
ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่ 
Peasant  Studies  in the  Modern  World 
 
มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเท่ียว 
Anthropology  of Travel  and  Tourism  
 
วฒันธรรมศึกษา 
Cultural  Studies 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

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 

มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Anthropology   of Science  and  Technology 
 
มานุษยวทิยาการแพทย ์
Medical  Anthropology 
 
มานุษยวทิยานิเวศ 
Ecological  Anthropology 
 
ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวทิยากายภาพ 
Special  Topics in Physical  Anthropology 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

6.  กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเร่ืองและรายวชิาเอกเทศ (Special  Topics  and Individual  Course) 
ม.691 
AN 691 
 
ม.692 
AN 692 
 
ม.699 
AN 699 

สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I 
Special Topics Seminar in Anthropology I 
 
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  II 
Special Topics Seminar in Anthropology II 
 
รายวชิาเอกเทศ 
Individual Course 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 

 
   3.1.3.3 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และการคน้ควา้อิสระ (แผน  ข) 
 

รหัสวชิา รายวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ม.709 
AN  709 
 
ม.800 
AN  800 

การคน้ควา้อิสระ 
Independent  Studies 
 
วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

6 
 
 

12 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก  แบบ ก2  นกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาใหจ้บไดภ้ายใน 5 ภาคการศึกษา  
 หรือ  2  ปีคร่ึง  ดงัน้ี 
 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.701 
ม.xxx
ม.xxx. 

สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
วชิาเลือก 
วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต   

ม.800 วทิยานิพนธ์ 
(การจดัท า การสอบ การอนุมติัโครง
ร่างวิทยานิพน ธ์  และการเสนอ
รายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์) 

6 หน่วยกิต 
 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.800 

 
วทิยานิพนธ์ 
(การส่งร่างวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ) 

6 หน่วยกิต 
  

   

 รวม 6 หน่วยกิต    
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 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 
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แผน ข นกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาใหจ้บไดภ้ายใน 5 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีคร่ึง  ดงัน้ี 
 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.xxx 
ม.xxx
ม.xxx. 

วชิาเลือก 
วชิาเลือก 
วชิาเลือก 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต   

ม.xxx 
ม.xxx 

วชิาเลือก 
วชิาเลือก 
- สอบประมวลความรู้ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.709 

 
การคน้ควา้อิสระ 
(การจดัท า การสอบ การอนุมติัโครง
ร่างการคน้ควา้อิสระ การส่งร่างการ
ค้นควา้อิสระต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ) 

6 หน่วยกิต 
  

   

 รวม 6 หน่วยกิต    
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ม.601 
 
 
ม.603 
ม.605 

ประวติัศาสตร์และพฒันาการ
แนวคิดและทางทฤษฎี
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 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5.1 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย   หน่วยกติ

  3.1.5.1.1 วชิาบังคับ       
ม.601  ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา    3 (3-0-9) 
AN 601 History and Development  of Anthropological  Theories  and  Concepts 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิก และงานชาติพนัธ์ุวรรณนาท่ีเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา เช่น งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ขอ้เสนอทาง
ทฤษฎีและงานชาติพนัธ์ุวรรณนาของนกัมานุษยวิทยายุคแรก จนถึงทศวรรษ 1970 เช่น ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีวิวฒันาการทางสังคม หน้าท่ีนิยม โครงสร้าง -หน้าท่ีนิยม วฒันธรรมและ
บุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง   มานุษยวทิยานิเวศ มานุษยวทิยาการตีความ และโครงสร้างนิยม  
 
ม.602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั                   3 (3-0-9) 
AN 602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางมานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น 
ง า น ข อ ง  Antonio Gramsci, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre 
Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak แ ล ะ  Judith Butler แ ล ะ ผ ล ง า น ท า ง
มานุษยวิทยาร่วมสมยั เช่น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิบติัการ ชาติพนัธ์ุวรรณนาหลงัโครงสร้างนิยม 
มานุษยวิทยาหลงัสมยัใหม่ วฒันธรรมศึกษา หลงัอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยาขา้มพรมแดนและ
โลกาภิวตัน์ มานุษยวทิยาส่ิงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา 
 
ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
AN 603 Anthropological Research 
 วธีิวทิยาและกระบวนการสร้างความรู้ทางมานุษยวทิยา ประกอบดว้ย การท าวิจยัภาคสนาม 
การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพนัธ์ุวรรณนาท่ี
เช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีกบัขอ้มูลและประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยา ประเด็น
ปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท างานภาคสนาม อาทิ อตัวิสัยและตวัตนของนกัมานุษยวิทยากบัความ
เป็นวตัถุวสิัยของการศึกษา จริยธรรมในการท างานภาคสนาม 
 
ม.604  มานุษยวทิยากายภาพ         3 (3-0-9) 
AN 604 Physical Anthropology  
 ส ารวจมโนทศัน์และทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการท าความเขา้ใจวิวฒันาการ
ของส่ิงมีชีวติ ทบทวนความรู้วา่ดว้ยความเป็นมาของมนุษยใ์นทางววิฒันาการ ครอบคลุมขอ้ถกเถียง
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ต่างๆ บนพื้นฐานการตีความหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัด  สอบสวนประวติัและรูปแบบ
การอพยพเคล่ือนยา้ยของประชากรมนุษยย์ุคตน้ ท าความเขา้ใจมโนทศัน์เร่ือง “เช้ือชาติ” ในทาง
ชีววิทยา รวมถึงผลกระทบทางการเมืองและสังคมอนัอาจเกิดจากการน ามโนทศัน์น้ีไปใชโ้ดยขาด
ความรู้ความเขา้ใจ 
   
ม. 605 โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา       3 (3-0-9) 
 AN 605 Archaeological Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางโบราณคดี กระบวนการศึกษาสังคมในอดีตผ่านวตัถุทาง
วฒันธรรม โบราณคดีกับความรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น แนวคิดวฒันธรรมศึกษา อุตสาหกรรม
วฒันธรรม เพศสภาวะ รวมทั้ งข้อถกเถียงทางโบราณคดี และวิพากษ์โบราณคดีในปัจจุบัน 
 
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 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นท่ีจะเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์ การ
ส ารวจงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  พฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์โดยเอกเทศ    
  

3.1.5.1.2 วชิาเลอืก 
1.  กลุ่มวชิาภาษา  สัญลกัษณ์  และจักรวาลวทิยา 

ม.611 มานุษยวทิยาภาษา        3 (3-0-9) 
AN 611  Linguistic Anthropology 
 วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาภาษาและชาติพันธ์ุวรรณนามานุษยวิทยาภาษาเพื่อเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาในฐานะระบบการส่ือสาร กบัวฒันธรรมซ่ึงภาษาเป็นส่ือ ความสัมพนัธ์
ทางสังคมวฒันธรรมท่ีสะทอ้นผา่นการใชภ้าษาในชีวติประจ าวนั เช่น ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ  
ชนชั้น เพศสภาวะ 
 
ม. 612  มานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ      3 (3-0-9) 
AN 612 Anthropology  of  Religion  and   Belief 
 ส ารวจขอ้เสนอทางทฤษฎีและวิธีการศึกษาศาสนาและความเช่ือ ศึกษาการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีโดยการอ่านวิพากษ์งานชาติพันธ์ุนิพนธ์ การน าทฤษฎีและวิธีวิจัยไปใช้ท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและความเช่ือในสังคมร่วมสมยั 
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ม. 613  พิธีกรรมวเิคราะห์       3 (3-0-9) 
AN 613 Ritual   Analysis 
 ความหมายและบทบาทหนา้ท่ีของพิธีกรรมในสังคมขนาดเล็กและสังคมสมยัใหม่ แนวคิด
และทฤษฎีในการวิเคราะห์สัญลักษณ์ในพิธีกรรม ทั้ งพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั และรัฐพิธี ทั้งท่ีสืบทอดจากอดีต และท่ีประดิษฐข้ึ์นใหม่ในสังคมปัจจุบนั 
 
ม.614 สัญลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-9) 
AN 614 Buddhist Symbolism  in  Southeast  Asia  
 ความรู้ท่ีมีฐานการวิจยัวา่ดว้ยการท าความเขา้ใจความหมายในแง่มุมทางสัญลกัษณ์ ของงาน
พุทธศิลป์ในบริบทพุทธศาสนาเถรวาทของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในพม่าและไทย การ
พฒันาประเด็นเฉพาะตามความสนใจของนกัศึกษาแต่ละคน ภายใตข้อบเขตของวิชา ซ่ึงสามารถต่อ
ยอดเป็นงานวจิยัท่ีรัดกุมและเขม้งวดได ้

 
           2.  กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา 
ม. 621 ชาติพนัธ์ุศึกษา        3 (3-0-9) 
AN 621 Ethnicity 
 ทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาทางชาติพนัธ์ุ  ไดแ้ก่  พรมแดนชาติพนัธ์ุ  ชาติพนัธ์ุกบั
ภาวะชายขอบ  อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ  ชาติพนัธ์ุธ ารง  ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ  ประวติัศาสตร์ชาติ
พนัธ์ุ  ภาษาศาสตร์ชาติพนัธ์ุ  ส ารวจประเด็นชาติพนัธ์ุศึกษาในปัจจุบนั  เช่น  รัฐชาติกบัชาติพนัธ์ุ  
ชาตินิยมกบัชาตินิยมเชิงชาติพนัธ์ุ  ชาติพนัธ์ุธ ารงแนวใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนน้อยกบัรัฐ  ชาติ
พนัธ์ุธ ารงในบริบทขา้มพรมแดนและโลกาภิวตัน์    
 
ม. 622 ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษาตระกลูไต   3 (3-0-9) 
AN 622 Ethnohistory of Tai-Speaking  Peoples 
 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาประวติัศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใช้ภาษาตระกูลไต 
ไดแ้ก่  ภาษาศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาตระกลูไต  ประเด็นทางชาติพนัธ์ุศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

รัฐชาติกบัชาติพนัธ์ุไต ชาติพนัธ์ุไตธ ารงในบริบทขา้มพรมแดนและโลกาภิวตัน์   

  
ม. 623   มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        3 (3-0-9) 
AN  623  Anthropology of Southeast Asia 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพนัธ์ุวรรณนาท่ีศึกษาสังคม วฒันธรรม และกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งในภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลกัเก่ียวกบัเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาในสาขาวิชาท่ี เก่ียวข้อง เช่น โบราณคดี ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ และนิเวศวิทยา ประเด็นส าคญัๆ 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 
 ทฤษฎีและวิธีวทิยาในการศึกษาเปรียบเทียบสังคม วฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ใน
จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ศึกษางานชาติพนัธ์ุวรรณนาในประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มชาติพนัธ์ุกบัรัฐ-ชาติ อาณา
นิคมตะวนัตก และกระแสโลกาภิวตัน์ 
 
ม.625 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา        3 (3-0-9) 
AN 625 Anthropological  Perspectives on  Thai Studies 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในงานชาติพันธ์ุวรรณนาท่ีศึกษาสังคมไทย ตั้ งแต่ช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา ส ารวจงานเขียนท่ีเป็นความรู้หลกัเก่ียวกบัสังคมไทย ครอบคลุม
ทั้งการศึกษาสังคมชนบท กลุ่มสังคมต่างๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุ มานุษยวิทยาว่าดว้ยรัฐไทยและสังคม-
วฒันธรรมไทยในบริบทโลกาภิวตัน์ 

 
3. กลุ่มวชิามนุษย์กบัอดีต 

ม. 631 มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์      3 (3-0-9) 
AN 631 Historical Anthropology 
 วิธีวิทยาทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์นิพนธ์ในงานชาติพนัธ์ุวรรณนา แนวการ
ท างานประวติัศาสตร์นิพนธ์เชิงมานุษยวิทยา เช่น วตัถุนิยมประวติัศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การเมือง Annales School ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ชาติพันธ์ุ และ
ประวติัศาสตร์นิพนธ์ของชนพื้นเมือง เวลาและอดีต ความทรงจ าทางสังคมและการเมืองของความ
ทรงจ า 
  
ม. 632 มรดกวฒันธรรมเชิงวพิากษ ์      3 (3-0-9) 
AN 632 Critical Heritage Studies 
 ความเป็นมาและพฒันาการของแนวคิดเร่ือง ‘มรดกวฒันธรรม’ รูปแบบ ปัญหา รวมทั้ง
แนวคิดและวิธีการจัดการเพื่อธ ารงมรดกวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมในฐานะส่ิงสร้างทาง
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วฒันธรรม ทั้งจากแง่มุมของเจา้ของวฒันธรรม และจากมุมมองสากล แนวความคิดเร่ืองมรดก
วฒันธรรมโลก งานชาติพนัธ์ุวรรณนาว่าด้วยการร้ือฟ้ืน การสร้างใหม่ หรือสถาปนาความเป็น
ประเพณีในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเท่ียว การสร้างอตัลักษณ์ท้องถ่ิน และนโยบายอนุรักษ์
วฒันธรรมของรัฐ 
  
ม. 633 พิพิธภณัฑศึ์กษา        3 (3-0-9) 
AN 633 Museum Studies 
 ความรู้พื้นฐานในการอนุรักษ์วตัถุทางวฒันธรรมและการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ ประวติั
ความเป็นมาและพฒันาการของพิพิธภณัฑสถานวิทยา ขอ้วิพากษจ์ากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธี
วิทยาทางพิพิธภณัฑสถานวิทยาสมยัใหม่ หน้าท่ีทางสังคมของพิพิธภณัฑ์ การจดัพิพิธภณัฑ์ การ
ด าเนินงาน การศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภณัฑข์องวฒันธรรมต่างๆ 
  

4.  กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมัย 
ม. 641 มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอ านาจ       3 (3-0-9) 
AN 641 Anthropology of  Power 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาเพื่อการศึกษาอ านาจ ทั้งท่ีเป็นการศึกษาแนว
ประเพณี และท่ีไดรั้บอิทธิพลจากนกัทฤษฎีสังคมร่วมสมยั เช่น Antonio Gramsci, Michel Foucault, 
และ Giorgio Agamben ส ารวจประเด็นการศึกษาอ านาจในสังคมร่วมสมยั เช่น ตวัตน ศกัยภาพ
กระท าการ และความเป็นสากลโลก 
 
ม. 642 มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ       3 (3-0-9) 
AN 642 Economic Anthropology 
 ขอ้ถกเถียงทางมานุษยวทิยาและพฒันาการการศึกษาระบบเศรษฐกิจและความสัมพนัธ์เชิง
เศรษฐกิจ ส ารวจและเปรียบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยใ์นวฒันธรรมต่างๆ 
โดยให้ความสนใจกบัยุทธศาสตร์ในการเอาตวัรอดทางเศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
กบัมิติทางสังคมวฒันธรรมอ่ืนๆ 
  
ม.643  ครอบครัวและเครือญาติ       3 (3-0-9) 
AN 643 Family and Kinship 
 ส ารวจขอ้เสนอและถกเถียงเก่ียวกบัการศึกษาครอบครัว พิจารณางานชาติพนัธ์ุนิพนธ์ว่า
ดว้ยครอบครัวในวฒันธรรมต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบกบัครอบครัวและการเป็นครอบครัว สังคมใน
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สมยัใหม่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวฒันธรรมในมิติต่างๆ อาทิ การแพทย ์
เทคโนโลยกีารเจริญพนัธ์ุ กฎหมายครอบครัว  
 
ม.644   มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ      3 (3-0-9) 
AN 644  Anthropology  of  Gender  and Sexuality 
 ขอ้เสนอทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเพศสภาวะ และเพศวิถี ศึกษางานชาติพนัธ์ุวรรณนา
ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิพากษง์านชาติพนัธ์ุวรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อตัลกัษณ์ทาง
เพศสภาวะ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เพศวถีิ 
 
ม.645   มานุษยวทิยาวา่ดว้ยเมือง        3 (3-0-9) 
AN 645  Anthropology  of  The  Cities 
 ส ารวจทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาเมือง สังคมสมยัใหม่กบัเมืองประเภทต่างๆ การศึกษาเมือง
ร่วมสมัยในมิติประวติัศาสตร์ การบริหารจัดการ ระบบนิเวศเมือง วฒันธรรมเมือง วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและความขดัแยง้ระหวา่งคนในเมืองกลุ่มต่างๆ 

 
ม.646  ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน     3 (3-0-9) 
AN 646  Theory and Methodology in Transnational Cultures  
 แนวทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมการเมืองขา้มพรมแดน ลทัธิล่าเมืองข้ึน ลทัธิชาตินิยม และ
หลงัอาณานิคม วฒันธรรมการเดินทาง สินคา้ ส่ือสารมวลชน และการบริโภค   การเคล่ือนยา้ย การ
อพยพ สภาวะพลดัถ่ิน และการขา้มทอ้งถ่ิน  ผิวสี  เพศสภาวะ เพศวิถี และการวิเคราะห์งานศึกษา
แนวชาติพนัธ์ุวรรณนาตวับทต่างๆและเศรษฐศาสตร์การเมือง 
 
ม.647  ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่          3 (3-0-9) 
AN 647 Peasant Studies in the Modern World 
 แนวทฤษฎีและปฏิบัติการในการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมไปสู่ความทันสมัย 
บทบาทและอิทธิพลของรัฐชาติ ระบบทุนนิยม และความเช่ือท่ีเป็นเหตุผล ท่ีมีต่อสังคมเกษตร
ชนบท และปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูค้นในชนบท ท่ีปรากฏในรูปของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ความรู้
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมและสังคม การรับรู้ มุมมอง และปฏิบติัการ ท่ีสะทอ้นความหลากหลาย  
เพื่ อเข้าใจแนวทางในการร่วมสร้างโลกสมัยใหม่  และการปรับเป ล่ียนชีวิตของพวกเขา 
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ม.648  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเท่ียว       3 (3-0-9) 
AN 648  Anthropology of Travel and Tourism 
 ความหมาย ความส าคัญของการเดินทาง และความปรารถนาใน "ท่ีอ่ืน" ของมนุษย ์
โดยเฉพาะลกัษณะและความส าคญัของการเดินทางรูปแบบต่างๆ ในอดีตและปัจจุบนั เช่น การ
พเนจร การแสวงบุญ การผจญภัย การส ารวจ การอพยพ การล้ีภัย และการท่องเท่ียว รวมถึง
ผลกระทบในทางวฒันธรรมอันเน่ืองมาจากเคล่ือนท่ีของมนุษย์นอกจากนั้ น ยงัสนใจศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการเดินทางและการถ่ายทอดประสบการณ์เดินทางผา่นการบนัทึกและงานเขียน 
 
ม.649  วฒันธรรมศึกษา        3 (3-0-9) 
AN  649  Cultural  Studies 
 แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวฒันธรรมศึกษา เช่น แนวคิดของ Antonio Gramsci ส านัก
เบอร์มิงแฮมในองักฤษ ส านกัทฤษฎีวพิากษ ์(ส านกัแฟรงเฟิร์ต) ในเยอรมนี และกลุ่มนกัคิดฝร่ังเศส 
( เ ช่ น  Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau) 
ความคิดหลกัในการศึกษาวฒันธรรม ไดแ้ก่ ปฏิบติัการในการสร้างความหมาย การน าเสนอภาพ
ตวัแทน วฒันธรรมกบัอ านาจ วฒันธรรมอุตสาหกรรม วฒันธรรมวิถีประชา และอตัภาวะกบัภาวะ
ผูก้ระท าการ  
 

5.  กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวิทยาศาสตร์ 
ม. 651 มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (3-0-9) 
AN 651 Anthropology of Science and Technology 
 อิทธิพลของสังคม วฒันธรรม และการเมืองต่อการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และประดิษฐกรรม
ทางเทคโนโลย ีผลกระทบของการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีต่อสังคม 
วฒันธรรม และการเมือง มิติทางชาติพนัธ์ุ ชนชั้น และเพศสภาวะในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และ
ประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัและการศึกษา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา      
 
ม. 652 มานุษยวทิยาการแพทย ์        3 (3-0-9) 
AN 652 Medical  Anthropology 
 สุขภาพ ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพและการรักษาเยยีวยาในวฒันธรรมต่างๆ พฒันาการ
และการครอบง าของการแพทยส์มยัใหม่ในความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพ 
การรักษาโรค กบัผูป่้วย ความรู้ทางการแพทยก์บัการคิดและปฏิบติัต่อชีวิตและร่างกาย รวมถึงการ
ร้ือฟ้ืนเปล่ียนปรับทางเลือกในการดูแลรักษาความเจบ็ป่วย 
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ม.653  มานุษยวทิยานิเวศ        3 (3-0-9) 
AN 653  Ecological Anthropology 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มผา่นปัจจยัทาง
วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัการปรับตวัเขา้หากนัระหว่าง
มนุษย์  วฒันธรรม  และส่ิงแวดล้อม เช่น วฒันธรรมนิเวศ ชาติพนัธ์ุนิเวศ ประชากรนิเวศ และ
ยุทธวิธีการปรับตวั กลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น นิเวศวิทยาการเมือง และ
นิเวศวทิยาประวติัศาสตร์ และกลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีร่วมสมยั เช่น นิเวศวทิยาหลงัสมยัใหม่ 
เป็นตน้        
   
ม.654   ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวทิยากายภาพ    3 (3-0-9) 
AN 654  Special Topics in Physical Anthropology 
 อ่านและอภิปรายประเด็นความรู้ร่วมสมยัดา้นมานุษยวทิยากายภาพ 
 

6.  กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเร่ืองและรายวชิาเอกเทศ 
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I     3 (3-0-9) 
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology  I 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดบัลึก ของกลุ่มนกัศึกษาและ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญประเด็นดงักล่าว 
 
ม. 692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  II     3 (3-0-9) 
AN 692 Special Topics Seminar in Anthropology  II 
 การสัมมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุษยวิทยาในระดบัลึก ของกลุ่มนกัศึกษาและ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญประเด็นดงักล่าว 
  
ม.699 รายวชิาเอกเทศ         3 (3-0-9) 
AN 699 Individual Course 
 การคน้ควา้หวัขอ้หรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวทิยาอยา่งพิสดาร ตามความสนใจของ
นกัศึกษาแต่ละคนภายใตก้ารแนะน าดูแลของอาจารย ์
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3.1.5.1.3 การค้นคว้าอสิระ 
ม.709 การคน้ควา้อิสระ                           6 
AN 709 Independent Studies 
 การคน้ควา้วิจยัหัวขอ้หรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่างพิสดาร ตามความสนใจ
ของนกัศึกษาแต่ละคน ภายใตก้ารแนะน าดูแลของอาจารย ์การเขียนและน าเสนอบทความวิจยัทาง
มานุษยวทิยา จริยธรรมในการวจิยัและการเผยแพร่ผลงาน 
 
   3.1.5.1.4  วทิยานิพนธ์ 
ม.800  วทิยานิพนธ์             12 
AN 800 Thesis 
 การสร้างโครงการและด าเนินการวิจยัประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวิทยา  การเขียนและ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา  จริยธรรมในการวิจยัและการ
เผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 

 3.1.5.2  ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
  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-
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-colonialstudies, transnationalism and globalization, 
environmentalism, and Science and Technology Studies (STS).  
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ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวิทยา       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. 
 
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. 
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    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  มานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ      3 (3-0-9) 
AN 612 Anthropology  of  Religion  and   Belief 
 Survey of theories and methods in studying religions and beliefs as cultural phenomena. 
Critical reading of ethnographical study of religions and beliefs to appraise the strength and 
shortcoming of theories and methods. The application of theories and methods to understand 
contemporary religious and spiritual phenomena. 
 
ม. 613  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. 
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           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 
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. 
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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. 
 
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. 
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4.  Contemporary Culture and Societies 
ม. 641 มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอ านาจ       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. 
 
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. 
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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  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเท่ียว       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 
(CCCS) at the University of Birmingham, German critical theorists (the Frankfurt School), and 
French intellectuals (for example, Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu, Michel de Certeau); key concepts in cultural studies including signifying practices, 
representation, culture and power, culture industry, popular culture, subjectivity, and identity. 
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5.  Anthropology  of Science 
ม. 651 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   ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวทิยากายภาพ    3 (3-0-9) 
AN 654  Special Topics in Physical Anthropology 
 Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology. 
 

6.  Special  Topics  and Individual  Course 
ม. 691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา  I     3 (3-0-9) 
AN 691 Special Topics Seminar in Anthropology  I 
 Reading and discussion on the selected current issues in anthropology. 
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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  Independent  Studies 
 

ม.709 การคน้ควา้อิสระ                   6 
AN 709 Independent  Studies 
 Advanced  individual research on specific topic or issue in anthropology under 
supervision of an academic staff. Write-up and presentation of anthropological research article; 
research and publication ethics. 
 
   3.1.5.2.4  Thesis 
 
ม.800  วทิยานิพนธ์           12 
AN 800  Thesis 
 Supervised  research in selected topics. Emphasis on the writing, sharing work in 
progress and ethics of anthropological research. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ –สกลุ คุณวุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาทีจ่บ 

3.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ยกุติ มุกดาวจิิตร Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2550) 
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison,U.S.A. (2543) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

 อาจารย ์ สายพิณ ศุพทุธมงคล Ph.D. (Anthropology), Harvard University, U.S.A. (2550) 
สม.ม. (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 
ร.บ. (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2526) 

 ศาสตราจารย ์ 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. (เกษตรศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2523) 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 รอง
ศาสตราจารย ์

พรชยั  ตระกลูวรานนท ์ M.Phil Social  Anthropology , University  of Kent , UK (2530) 
M.A. Social Anthropology ,University  of Kent , UK (2528) 
ร.บ. สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2525) 
 

 ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์

พจนก  กาญจนจนัทร 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 ภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2536) 

3.2.2   อาจารยป์ระจ าท่ีร่วมสอนในหลกัสูตร 
           รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ขอ้ 1.1 
 
3.2.3  อาจารยพ์ิเศษท่ีร่วมสอนในหลกัสูตร 

         รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ขอ้ 1.2 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 -ไม่มี- 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าการค้นคว้าอสิระและวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การค้นคว้าอสิระ 
       การคน้ควา้วิจยัหวัขอ้หรือประเด็นเฉพาะทางมานุษยวทิยาอยา่งพิสดาร ตามความสนใจ
ของนกัศึกษาแต่ละคน ภายใตก้ารแนะน าดูแลของอาจารย ์การเขียนและน าเสนอบทความวิจยัทาง
มานุษยวทิยา จริยธรรมในการวิจยัและการเผยแพร่ผลงาน 

วทิยานิพนธ์ 
การสร้างโครงการและการด าเนินการวิจยัประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวิทยา การ

เขียนและน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยัและการ
เผยแพร่ผลงานวชิาการ 

 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การค้นคว้าอสิระ 
       ผลงานการคน้ควา้อิสระท่ีมีคุณภาพเพียงพอในระดบัท่ีจะผา่นไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นงาน

เขียนท่ีเสนอขอ้มูลทางสังคม  วฒันธรรม  หรือชาติพนัธ์ุ  จากการท างานภาคสนาม  หรือเสนอผล
การวิเคราะห์โดยใช้แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 

วทิยานิพนธ์ 
       วทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอในระดบัท่ีจะผ่านไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นงานเขียนท่ีเสนอ

ข้อมูลใหม่ทางสังคม ว ัฒนธรรม หรือชาติพันธ์ุ  จากการท างานภาคสนาม หรือเสนอผล               
การวิเคราะห์โดยใช้แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรือเสนอข้อสรุปใหม่ทางทฤษฎีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 

 
 5.3 ช่วงเวลา 
       การคน้ควา้อิสระ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 3 

วทิยานิพนธ์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
        การคน้ควา้อิสระ  6 หน่วยกิต 
        วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
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 5.5 ข้อก าหนดการค้นคว้าอสิระ การท าวทิยานิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ 
  5.5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณีนักศึกษา
เลอืกศึกษาแผน  ข 

  1) นักศึกษามีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ได้เม่ือได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 
3.00 และศึกษารายวชิามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต  

  2) นักศึกษาจะต้องยื่นความจ านงขอสอบวดัประมวลความรู้ตั้ งแต่ภาค 2 ในปี
การศึกษาท่ี 2 โดยตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ไดร้ะดบั P (ผา่น) ภายใน 3 คร้ัง ซ่ึงการสอบแต่ละคร้ัง
ตอ้งมีระยะห่างไม่น้อยกวา่ 90 วนั และจะตอ้งสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาท่ี 3 ทั้งน้ีผลการสอบ
ทุกคร้ังจะบนัทึกไวใ้นระเบียน 

  3) การสอบประมวลความรู้ประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบปากเปล่า ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

5.5.2 การเตรียมการและการสอบการค้นคว้าอสิระ (แผน ข)  
การเตรียมการค้นคว้าอสิระ 
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าได้ เม่ือศึกษารายวิชามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ภาค

การศึกษาปกติ และจะตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกวา่ 33 หน่วยกิต โดยมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.00 และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 

2) ใหเ้ขียนเป็นบทความวชิาการ (สามารถเขียนไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
3) ก าหนดความยาวไวป้ระมาณ 8,000 – 10,000  ค า  
4)  เม่ือนกัศึกษาจดัท าเคา้โครงการคน้ควา้อิสระเสร็จแลว้ ใหค้ณบดีแต่งตั้งอาจารย์

ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระและคณะกรรมการสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระอยา่งนอ้ย 2 ท่าน ซ่ึงจะ
ใหค้  าแนะน านกัศึกษารวมทั้งสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระและการสอบการคน้ควา้อิสระ 

5) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

การสอบการค้นคว้าอสิระ  
1) คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2) นกัศึกษาตอ้งเสนอเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และร่างการคน้ควา้อิสระต่อคณะ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีคณะก าหนดไว ้
3)  รูปแบบการเขียนการคน้ควา้อิสระ  ใหใ้ชรู้ปแบบเดียวกบัการเขียนวทิยานิพนธ์

หรือตามท่ีคณะก าหนด  โดยใหร้ะบุปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไวด้ว้ย  
4) การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้ เป็นไปตามระเบี ยบและข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
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5.5.3 การเตรียมการและการสอบวทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 
การเตรียมการท าวิทยานิพนธ์ 
1) นกัศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เม่ือศึกษารายวิชามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 

3 ภาคการศึกษาปกติ และจะตอ้งมีหน่วยกิตในวิชาบงัคบัและวิชาเลือกสะสมไม่นอ้ยกวา่ 27 หน่วย
กิต โดยมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

2) นกัศึกษาตอ้งท าวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หากเป็นภาษาต่างประเทศตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของคณะ 

3) หลงัจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แลว้ นกัศึกษาตอ้งเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อให้คณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ยกวา่ 3  
คน ซ่ึงจะใหค้  าแนะน านกัศึกษา รวมทั้งสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบวทิยานิพนธ์ 

4) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การสอบวทิยานิพนธ์  
1)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2)   นกัศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือสอบภาษาต่างประเทศผา่นแลว้ 
3)   การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์วา่ดว้ยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2553  และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะไดผ้ลระดบั S ตอ้งไดม้ติ
เป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

 
  5.6  กระบวนการประเมินผล  
 การค้นคว้าอสิระ 
  1) ประเมินคุณภาพเคา้โครงการคน้ควา้อิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
ท่ีคณะแต่งตั้ งข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษา และกรรมการสอบท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
มหาวทิยาลยั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนั 
  2) ประเมินผลบทความวิชาการจากการคน้ควา้อิสระ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ  ก่อนส่งบทความตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน
ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมท่ีมีรายงาน
การประชุม (proceeding)  
  3) ประเมินคุณภาพการคน้ควา้อิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระท่ีคณะแต่งตั้ง  
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  4) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน  คณะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา พ .ศ .2548  ของส านัก งานคณ ะกรรมการการอุดม ศึกษ า (สกอ .) 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระและกรรมการสอบการ
คน้ควา้อิสระและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2553 
  5) การประเมินความก้าวหน้าการคน้ควา้อิสระให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 วทิยานิพนธ์ 
  1) ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และกรรมการวทิยานิพนธ์ท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนั 
  2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์โดยการจัดสัมมนา
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาเสนอความกา้วหน้าของวิทยานิพนธ์ท่ีก าลงัท าอยู่ให้คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเองตลอดจนคณาจารยใ์นคณะและนกัศึกษาสาขาอ่ืน ชั้นปีอ่ืนไดร่้วมรับ
ฟัง ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่องานวทิยานิพนธ์ท่ีน าเสนอ  
  3) ประเมินผลบทความจากวทิยานิพนธ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ก่อนส่งบทความตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอ
ต่อท่ีประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) 
  4) ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนักบัคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ท่ีคณะแต่งตั้ง 
  5) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา พ .ศ .2548  ของส านัก งานคณ ะกรรมการการอุดม ศึกษ า (สกอ .) 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวทิยานิพนธ์ พ.ศ.2535 
  6) การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ - ใหผู้ท่ี้สอบภาษาองักฤษไดไ้ม่ถึงเกณฑ์

มาตรฐานของมหาวทิยาลยั  ไปศึกษาและสอบ
ผา่นวชิา มธ.005 และมธ.006 (ภาษาองักฤษ1 
และภาษาองักฤษ2) 
- เนน้การอ่านต าราท่ีเป็นภาษาองักฤษในทุก
รายวชิา 
 
 

1.2  ความสามารถในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม -  จดักิจกรรมวชิาการลกัษณะเสวนา  สัมมนา  
บรรยายพิเศษ  เก่ียวกบัเทคนิคในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 
- ฝึกการวจิยัภาคสนามในรายวชิาต่างๆ 

1.3  มีจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูล - บรรจุเน้ือหาเร่ืองจรรยาบรรณต่อแหล่งขอ้มูล
ให้นักศึกษาได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และ
ก ากบัดูแลให้นักศึกษาปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ในระหวา่งการท าวทิยานิพนธ์ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์พยายามท าความเขา้ใจ  และมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเช่ือ ความคิด และ
วฒันธรรมอนัหลากหลายทั้งท่ีอยูร่อบตนและสังคม  วฒันธรรมอ่ืนซ่ึงอยูห่่างออกไป 
       2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
                เน้นและสนับสนุนฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรม จากระดบัส่วนตวัสู่ส่วนรวม เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
เก่ียวกบัสังคมวฒันธรรมทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น 
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       2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
              ใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิ  ทั้งการประเมินระหวา่งเรียน ภายหลงัส้ินสุดวชิา

และภายหลงัส าเร็จการศึกษา  
                            1) ประเมินระหวา่งเรียนและหลงัส้ินสุดวิชา โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูอ่ื้น (เพื่อน อาจารยผ์ูส้อน ผูใ้ช้บณัฑิตและชุมชน) โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ทั้ง                     
การสัมภาษณ์ การสังเกต ใชแ้บบสอบถาม  
                            2) ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูร่้วมงานและ/หรือชุมชน โดยใชแ้บบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
 2.2 ความรู้ 
       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้มานุษยวิทยาสากลในระดบัท่ีไดม้าตรฐาน  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทั้งของสังคมท่ี
ตนเองสังกัดและสังคมวฒันธรรมอ่ืน  ทั้ งยงัสามารถน าแนวทฤษฎีท่ีตนเองสนใจมาพิจารณา  
อธิบายและวิพากษว์ิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคม  ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและ
อาจสามารถน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกวา้งได ้
      2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              ใช้กลวิธีการสอนท่ีหลากหลายทั้ งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย ค้นคว้า  
วิเคราะห์และใชก้รณีศึกษา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นและ
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจอยา่งเตม็ท่ี 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               ประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผล
ดา้นความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบ การน าเสนอรายงาน 
การคน้ควา้การวเิคราะห์กรณีศึกษา และการน าเสนอโครงการ 
           2.3 ทกัษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
              สามารถคิด วิเคราะห์ทั้ งในระดับปัจเจก และสังคม ได้อย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละสังคม  
สามารถเสนอความคิด  อธิบายความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ดงักล่าว และวิพากษไ์ดอ้ยา่งชดัเจน
มีเหตุผลและสร้างสรรค ์
    2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            ใช้การสอนท่ีหลากหลาย  ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และ
คน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตก้ารช้ีแนะอยา่งใกลชิ้ดของผูส้อน 
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    2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
             การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทั้ งในระหว่างการเรียนและหลังการส้ินสุด
การศึกษา โดยใหบ้ณัฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยใชแ้บบสอบถามและการวจิยั 
           2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
              มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้นต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวฒันธรรม  
มีความเคารพในศกัด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ปรับตวัในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและใน
ชุมชนไดอ้ย่างสร้างสรรค์พร้อมท่ีจะคิดริเร่ิมในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระ และมี
ความรับผิดชอบต่อการแสดงออกดงักล่าว ขณะเดียวกนัก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองท่ีมีต่อสังคม 
                   2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
                เนน้การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ร่วมกนัถกเถียง แลกเปล่ียน วิพากษว์จิารณ์
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนดว้ยกนัเองอยา่งอิสระ สร้างสรรค ์และดว้ยความรับผดิชอบโดย
ค านึงถึงการมีอยูร่่วมกนัของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ 
                    2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผดิชอบ   
                 มีการประเมินผลหลายด้าน  ทั้ งในระหว่างการเรียนและภายหลังจากส้ินสุด
การศึกษาโดยการประเมินความสามารถในการท างานร่วมกันกับผูอ่ื้น  การแสดงออกในการ
ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างสรรค์  การประเมินการแสดงออกของการ
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    สามารถอธิบาย  เช่ือมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมี
หลกัการและเหตุผล สามารถตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย วพิากษว์จิารณ์สังคมวฒันธรรมทั้งของตนเองและ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งชดัเจนและสร้างสรรค ์ และสามารถพฒันาตนเองใหส้ามารถท าการสอน และท างาน
วจิยัเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมได ้
 
 



 

 

 

46 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 1) จดักิจกรรมการเรียน การสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการพดู การเขียน
และการส่ือความท่ีมีความประสิทธิภาพและสร้างสรรคท์ั้งในและนอกหอ้งเรียน 
                  2) เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
เหมาะสมต่อยคุสมยั ทั้งในการศึกษาคน้ควา้ และน าเสนอผลงานต่อผูอ่ื้นในวงกวา้ง 
        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ให้ความส าคัญทีก่ลยุทธ์ ดงัน้ี 
                 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใชแ้บบสอบถาม  
การสัมภาษณ์ 
 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
2.  เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
3. พยายามท าความเขา้ใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเช่ือ ความคิดและ

วฒันธรรมอนัหลากหลายทั้งท่ีอยู่รอบตน สังคมอ่ืนรอบขา้งและสังคม วฒันธรรมอ่ืนซ่ึงอยู่ห่าง
ออกไป 
 3.2 ความรู้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจองค์ความรู้มานุษยวิทยาท่ีสากล เพื่อเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานใน
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทั้ งของ สังคมท่ีตนเองสังกัดและสังคม
วฒันธรรมอ่ืน  

2. สามารถน าแนวทฤษฎี ท่ีตนเองสนใจมาพิ จารณา อธิบายและวิพากษ์  วิจารณ์ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

3. สามารถน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกวา้งได ้
 3.3 ทกัษะทางปัญญา 

1.  สามารถคิด วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทั้งในระดบัปัจเจกและสังคมไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์ 

2.  สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละสังคม  
3.  สามารถเสนอความคิด อธิบายความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ดงักล่าว และวิพากษ ์ 

ไดอ้ยา่งชดัเจนและมีเหตุผลและสร้างสรรค ์
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 3.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้นต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวฒันธรรม               

มีความเคารพในศกัด์ิศรีและคุณค่า ของความเป็นมนุษย ์  
2.  ปรับตวัในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และในชุมชนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3.  พร้อมท่ีจะคิดริเร่ิมในการคิด วิเคราะห์ วิพากษปั์ญหาอยา่งอิสระและมีความรับผิดชอบ 

ต่อการแสดงออกดงักล่าว  
4.  มีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคม 

 
 3.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  สามารถอธิบายเช่ือมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีหลกัการและมี
เหตุผล  

2.  สามารถตั้งค  าถามท่ีท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคมวฒันธรรมทั้งของตนเองและผูอ่ื้น          
ไดอ้ยา่งชดัเจนและสร้างสรรค ์ 

3. สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจัยเก่ียวกับสังคมและ
วฒันธรรมได ้
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

*  ความรับผดิชอบหลกั     O  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1)  รายวชิาบังคับ  
ม. 601 ประวติัศาสตร์และพฒันาการแนวคิดและ 
              ทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   

                

ม. 602 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวทิยาร่วมสมยั                  

ม. 603 การวจิยัทางมานุษยวทิยา                 

ม. 604 มานุษยวทิยากายภาพ                 

ม.605 โบราณคดีเชิงมานุษยวทิยา                 

ม.701  สัมมนาหวัขอ้วทิยานิพนธ์                 

 2)  รายวชิาเลอืก 
       1. กลุ่มวชิาภาษา  สัญลกัษณ์  และจกัรวาลวทิยา 
ม.611  มานุษยวทิยาภาษา                 

ม.612  มานุษยวทิยาศาสนาและความเช่ือ                 

ม.613  พิธีกรรมวเิคราะห์                 

ม.614 สัญลกัษณ์พุทธศาสนาในเอเชีย 
           ตะวนัออกเฉียงใต ้
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2. กลุ่มวชิาชาติพนัธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
ม.621  ชาติพนัธ์ุศึกษา                 

ม.622  ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนพดูภาษา
ตระกลูไต 

                

ม.623 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                 

ม.624 มานุษยวทิยาเอเชียตะวนัออก                 

ม.625  ไทยศึกษาเชิงมานุษยวทิยา                 

3. กลุ่มวชิามนุษยก์บัอดีต 
ม.631  มานุษยวทิยาประวติัศาสตร์                 

ม.632  มรดกวฒันธรรมเชิงวิพากษ ์                 

ม.633  พิพิธภณัฑศึ์กษา                 

4. กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรมร่วมสมยั 
ม.641  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยอ านาจ                 

ม.642  มานุษยวทิยาเศรษฐกิจ                 

ม.643  ครอบครัวและเครือญาติ                 

ม.644  มานุษยวทิยาเพศสภาวะและเพศวถีิ                 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ม.646  ทฤษฎีและวธีิวทิยาศึกษาขา้มพรมแดน                 

ม.647 ชาวนาศึกษาในโลกสมยัใหม่                 

ม.648  มานุษยวทิยาวา่ดว้ยการเดินทางและการ
ท่องเท่ียว 

                

ม.649  วฒันธรรมศึกษา                 

5. กลุ่มวชิามานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์ 
ม.651 มานุษยวทิยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

ม.652  มานุษยวทิยาการแพทย ์                 

ม.653  มานุษยวทิยานิเวศ                 

ม.654  ประเด็นเฉพาะเร่ืองทางมานุษยวทิยากายภาพ                 

6. กลุ่มวชิาการศึกษาเฉพาะเร่ืองและการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ม.691  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษวทิยา I                 

ม.692  สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวทิยา II                 

ม.699  รายวชิาเอกเทศ                  

3).  การค้นคว้าอสิระ  
ม.709  การคน้ควา้อิสระ                 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม      
     จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
 4). วทิยานิพนธ์  
ม.800 วทิยานิพนธ์                 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่า
ระดบั 

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 
1.2 การนับหน่วยกิตท่ีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลกัษณะวิชาท่ีนักศึกษาได ้         

ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ต ่ากว่า C เท่านั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาไดค้่าระดบั D หรือ F ไม่ว่า            
จะเป็นรายวชิาบงัคบัหรือรายวชิาเลือก ให้น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ียส าหรับภาคการศึกษา
นั้นและค่าระดบัเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 

1.3 นักศึกษาท่ีได้ระดับ  U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดท่ีเป็นรายวิชา
บงัคบัในหลกัสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นไดอี้กเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลงัน้ี
จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต ่ากว่า C มิฉะนั้ นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน
นกัศึกษา 

รายวิชาท่ีไดค้่าระดบัตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษา
อาจจะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือก         
อ่ืนแทนก็ได ้

นักศึกษาท่ีได้ค่าระดบัไม่ต ่ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ ้ า          
ในรายวชิานั้นอีก เวน้แต่หลกัสูตรจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

1.4 การวดัผลวิชาการคน้ควา้อิสระและวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ระดบั คือระดบั S 
(ใชไ้ด)้ และระดบั U (ใชไ้ม่ได)้ หน่วยกิตท่ีไดจ้ะไม่น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ีย 

1.5 การวดัผลการสอบประมวลความรู้และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 
ระดบั คือระดบั P (ผา่น) และระดบัN (ไม่ผา่น) และไม่นบัหน่วยกิต 

1.6 เง่ือนไขอ่ืน  ๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมดว้ยฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 1 ใน 3 คน 
 2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้ งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือก            
ท่ีคณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
 2.3  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน  รายงาน
ประจ าภาค  และ/หรือ โครงงานอ่ืนๆท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
 2.4 ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 ตอ้งศึกษารายวชิาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
3.2 ตอ้งไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
3.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) กรณีเลือกศึกษา

แผน ข 
3.4  ไดร้ะดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
3.5 ไดร้ะดบั S (ใชไ้ด)้ ในการสอบวชิาการคน้ควา้อิสระหรือการสอบวทิยานิพนธ์ โดยการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย จากคณะกรรมการสอบท่ีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่งตั้ง และ
น ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้
มหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

3.6 ผลงานการค้นควา้อิสระหรือวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
ทางวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) 
 3.7 ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะและหลกัสูตรก าหนด 
 3.8 ช าระหน้ีสินทั้งหมดต่อมหาวทิยาลยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 อาจารยใ์หม่ทุกคนเขา้โปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบดว้ย 
       1.1.1 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารย ์
       1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์และกฎระเบียบต่างๆ 
       1.1.3 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ 
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 1.2 คณะมอบหมายอาจารยอ์าวโุสเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียง โดยมีหนา้ท่ี 
       1.2.1 ใหค้  าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตวัเองเขา้สู่การเป็นอาจารยใ์น
คณะ 
       1.2.2 ร่วมสอนวิชาเดียวกนัในวิชาท่ีคณะจะมอบหมายให้อาจารยใ์หม่รับผิดชอบสอน
ต่อไป 
       1.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 
 1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึงในด้านจดัการเรียนการสอนและความรู้              
ท่ีทนัสมยั   ตลอดจนการวิจยั โดยจดักิจกรรมพฒันาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เขา้ร่วม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบนัการศึกษาอ่ืน ดงัน้ี 
       1.3.1 สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม ประชุมวชิาการทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
       1.3.2 ศึกษาดูงาน อบรม ร่วมประชุมวชิาการในต่างประเทศ 
       1.3.3 สนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกในหน่วยวจิยั (research unit) ของคณะ 
                    1.3.4 ร่วมทีมวจิยักบันกัวจิยัอาวโุสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผ์ลงาน 
                    1.3.5 เขา้ร่วมประชุมเสนอผลงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
       2.1.1 จดัระบบการประเมินผลดา้นการสอนและการประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน 
       2.1.2 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
       2.1.3 สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการและดูงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
       2.1.4 จดัอาจารยพ์ี่เล้ียง (mentor) ใหแ้ก่อาจารยใ์หม่ 
       2.1.5 พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  
                     2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชน 
                     2.2.2 ส่งเสริมการท าวจิยั สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
                     2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติั  
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนัประกอบด้วยรองคณบดี    
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและ
คอยให ้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของ
คณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
โดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยัเพื่อเป็นผูน้ าใน
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
2. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพมาตรฐาน 
3. ประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1. พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ปี 
2. ก าหนดวฒิุการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนตามเกณฑข์อง 
สกอ. และเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั
ก าหนด 
3. ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ป็นผูน้ า
ดา้นวชิาการ 
4. มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายในทุก 2 ปี และภายนอกอยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน
โดยมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

- หลกัสูตรสามารถอา้งอิงกบั
หลกัสูตรมาตรฐานได ้
- จ  านวนรายช่ือคณาจารย์
และประวติั 
- จ  านวนบุคลากรผูส้นบัสนุน
การศึกษา 
- ผลการประเมินการสอน
ของอาจารย ์
- ประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายในทุก 2 ปี 
- ประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุก 5 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียน         
การสอนโดยมหาบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาทุก 2 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะไดรั้บจดัสรรงบประมาณแผน่ดินประจ าปี ซ่ึงแบ่งออกเป็นงบบุคลากรและงบด าเนินการ 
งบประมาณท่ีไดรั้บในส่วนงบบุคลากร จะเป็นค่าใชจ่้ายในหมวดเงินเดือนและหมวดค่าจา้งประจ าของ
บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ และลูกจา้งประจ า 

ส าหรับงบด าเนินการ คณะไดมี้การบริหารงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทน ใชส้อย และ
วสัดุ เพื่อการจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญั เช่น การจ่ายค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกท่ีคณะเชิญสอน
ในหลักสูตรหรือในหัวข้อส าคัญ ๆ  การบ ารุงรักษาส านักงาน ห้องจัดการเรียนการสอน  ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

ส าหรับงบประมาณรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) โครงการบัณฑิตศึกษาได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในงบเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจดัการเรียนการสอนในด้านการน านักศึกษาออกศึกษา
ชุมชน การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์  การจดัสัมมนาวิชาการ การจดัซ้ือหนังสือส าหรับห้องอ่าน
หนงัสือของโครงการฯ และดา้นการบ ารุงซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ส าหรับการเรียนการสอน 
เป็นตน้  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
  2.2.1 ห้องอ่านหนงัสือของโครงการบณัฑิตศึกษาฯท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร และ
วทิยานิพนธ์สาขาสังคมวทิยาและสาขามานุษยวทิยา ประมาณ 5,000 เล่ม 

 2.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการนักศึกษา โดยมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง 

 2.2.3 ห้องพกันักศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถใช้ท ากิจกรรมวิชาการทั้งในลกัษณะ
กลุ่มและรายบุคคล 

 2.2.4 โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ประจ าห้องบรรยายและห้องประชุม ได้แก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน เคร่ืองฉายแผน่ทึบ และเคร่ือง LCD 

 2.2.5 หอสมุดของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มากกวา่ 500,000 เล่ม 

 อน่ึง หอสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีหนงัสือสังคมศาสตร์ภาษาต่างๆ ท่ีจดัวา่ดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทยและหนงัสือทุกเล่มสามารถใช้เป็นต าราลกัษณะต่างๆ ในทางสาขา
มานุษยวทิยาไดท้ั้งส้ิน  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียน 
การสอนของคณะ 
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  2.3.2 ให้อาจารย์ผู ้สอนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือต ารา วารสาร หรือฐานข้อมูล          
ในสาขาวชิา แลว้ทางคณะกรรมการฯ รวบรวมเสนอส านกัหอสมุดของมหาวทิยาลยัจดัซ้ือ 
  2.3.3  คณะจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ รวมทั้ง         
ส่ือต่างๆ  เช่น ภาพยนตร์ทางมานุษยวทิยา มาใชใ้นการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู ้สอน       
ผูใ้ชแ้ละบุคลากรท่ีรับผดิชอบทุกฝ่าย อยา่งเป็นระบบ 
  2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตอ้งการใชข้องอาจารย ์และผูเ้รียน 
              2.4.3 จดัท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลกั ส่ิงพิมพ์ และส่ือต่างๆท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ของคณะ และน าผลมาใชใ้นการบริหารทรัพยากร 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  3.1.1 ก าหนดคุณสมบติัอาจารยใ์ห้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัและ
ความตอ้งการของหลกัสูตร 
  3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมี้คุณสมบติัตามตอ้งการ 
  3.1.3 สืบคน้ประวติั และคุณสมบติัของผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ้ย่าง
เป็นระบบ และมีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นธรรม 
  3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชส่ื้อการศึกษา 
  3.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบติังานตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  3.2.1 อาจารยร่์วมกบัผูเ้รียนประเมินรายวชิาเม่ือส้ินสุดรายวชิาทุกรายวชิา 
  3.2.2 อาจารยร่์วมในการสัมมนาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินสุด
ปีการศึกษาทุกปี 
  3.2.3 อาจารยเ์สนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและ
จดัท าร่างการปรับปรุงหลกัสูตร  
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  3.3.1 การจดัจา้ง/เชิญอาจารยพ์ิเศษท าการสอน จะท าเฉพาะหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการ
ความเช่ียวชาญพิเศษ หรือในกรณีท่ีคณะฯ มีความจ าเป็นเท่านั้น 
  3.3.2 คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษ า ผู ้อ  านวยการบัณ ฑิตศึกษากลั่นกรอง                
ความตอ้งการเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีอาจารยใ์นสาขาวิชาหรือผูป้ระสานงานรายวิชาเสนอ พร้อมทั้ง
เสนอประวติั รวมทั้งผลงานท่ีตรงกบัขอ้ท่ีจะสอนเพื่อเสนอคณบดีอนุมติั 
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  3.3.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ผู ้อ  านวยการบัณฑิตศึกษาพิ จารณาให ้             
ความเห็นชอบตามขอ้ 2) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ เพื่อเสนอคณบดี
อนุมติั         
  3.3.4 การจดัจา้งอาจารยพ์ิเศษ มีการวางแผนล่วงหนา้เป็นรายภาคการศึกษา 
  3.3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินการสอนของอาจารยพ์ิเศษ     
  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
  4.1.1 คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป และควรมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการบริหาร
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  4.1.2 มีการก าหนดคุณสมบติัให้ตรงตามภาระหน้าท่ีหรือต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ 
เช่น นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีบญัชี เป็นตน้ 
  4.1.3 มีการสอบแข่งขนัเพื่อรับเขา้ท างานดว้ยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
โดยขอ้สอบให้ความส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่งและทศันคติท่ีดีต่องาน
ใหบ้ริการอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
  4.2.1 จดัใหมี้การทศันศึกษาตามความเหมาะสม 
  4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความตอ้งการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผน
ประจ าปีเพื่อใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 
  4.2.3 คณะมีหน่วยวิจัยสถาบันและวิจัย เพื่ อพัฒนา โดยมีการสนับส นุน
งบประมาณประจ าปี เช่นเดียวกบัหน่วยวจิยัอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนพร้อมก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
  5.1.2 คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ/วทิยานิพนธ์ เพื่อให้ค  าแนะน า
และดูแลนกัศึกษาตลอดกระบวนการท าการคน้ควา้อิสระ/วทิยานิพนธ์  
  5.1.3 อาจารยทุ์กคนจดัท าตารางการท างานแสดงใหน้กัศึกษารับรู้ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
         ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ย
วนิยันกัศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4  เร่ืองการอุทธรณ์ 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองแผนงาน) ได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท า                   
ความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกส้ินปี
การศึกษา ซ่ึงโครงการบณัฑิตศึกษาของคณะฯ ไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรดว้ย 
 6.2 จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู ้ใช้
มหาบณัฑิตทุกๆ 5 ปี ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 ส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตท่ีผา่นมา (ตวัเลขการประกนัคุณภาพของคณะฯ 
ปีการศึกษา 2555) มีดงัน้ี 
 ก) อตัราการไดง้านท า/การศึกษาต่อ ของมหาบณัฑิตใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษาเท่ากบั
ร้อยละ 100 
 ข) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตต่อคุณ ภาพบณัฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5         
จาก  5 โดยมีความพึงพอใจในด้านความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ ในระดบัไม่นอ้ยกวา่ 4 จาก 5 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนแต่
ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม ่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

     

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหมเ่ฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     

13) มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร ตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 13 14 14 
 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)      

เกณฑ์ประเมิน : หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) 
ตอ้งมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี   
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะจดัให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา  
โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกบั รายละเอียดหลกัสูตร และรายวชิา 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ผูเ้รียนประเมินการสอนของอาจารยทุ์กคน เม่ือส้ินสุดรายวิชา และส่งตรงต่อคณะ
โดยใชแ้บบประเมินการสอนตามท่ีก าหนด ทั้งน้ี แบบประเมินการสอนมีการประเมินอาจารยผ์ูส้อนใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ก) การเตรียมสอน ไดแ้ก่ การอธิบายและแจกประมวลการสอนรายวิชาตั้งแต่เร่ิมสอน 
การแนะน าเอกสาร หนงัสือ ต าราท่ีตอ้งใชอ่้าน เป็นตน้ 
  ข) เน้ือหาการสอน ได้แก่ ขอบเขตเน้ือหารายวิชา ความมีสาระเพิ่มพูนความรู้ใน
สาขาวชิา การสอนตามประมวลการสอนรายวชิา เป็นตน้ 
  ค) ด้านตวัอาจารย์ผูส้อน ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา การช้ีน า
ความรู้ การกระตุน้ให้นักศึกษาคิดดว้ยตนเอง การเปิดโอกาสและส่งเสริมนักศึกษาให้ซักถาม และตั้ง
ประเด็นอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคน้ควา้ดว้ยตวันกัศึกษาเอง ผูส้อนมาสอน
ตรงเวลาและมาสม ่าเสมอ เป็นตน้  
  1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารยแ์ละผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาของ
คณะฯ เพื่อปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเป็นความตอ้งการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพฒันาให้สอดคลอ้งและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกบัรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยตวัแทนสาขาวิชา ตวัแทน
ผูเ้รียนปัจจุบนั  
  2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
  2.1.3 ด าเนินการส ารวจขอ้มูลเพื่อประกอบการประเมินหลกัสูตรจากผูเ้รียนปัจจุบนัทุก
ชั้นปีและจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการศึกษาในหลกัสูตร 
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 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก   
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ท าการวเิคราะห์และประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและใชข้อ้มูล

ยอ้นกลบัของผูเ้รียน ผูส้ าเร็จการศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆ 
 ติดตามบณัฑิตใหม่โดยส ารวจขอ้มูลจากนายจา้ง และ/หรือผูบ้งัคบับญัชา โดยแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน             
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
 - จดัประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร 
 - เชิญผูท้รงคุณวฒิุอ่านหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

  


