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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25430051101476
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
Master of Arts Program in Anthropology

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
ชื่ อย่ อ สม.ม. (มานุษยวิทยา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Master of Arts (Anthropology)
ชื่ อย่ อ M.A. (Anthropology)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ครึ่ง ถึง 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทยเป็ นหลัก และนักศึกษาต่ างชาติทใี่ ช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา พ.ศ.
2553 กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้ งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2557
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2561 (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา 3 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา มีความรู้ ความสามารถในการทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสั งคม วัฒนธรรม และชาติ
พันธุ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ทั้งสามารถวิเคราะห์ ถึงความเชื่ อมโยงของปั จจัยต่ างๆ อย่ างชั ดเจนและเป็ นระบบ
สามารถเข้ าทางานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้ อย่ างกว้ างขวาง ในฐานะนักวิจยั นักพัฒนา ครู อาจารย์ และงานทางด้ านวัฒนธรรม
และสื่ อมวลชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
10.1 สถานที:่ โครงการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกอเนกประสงค์ 3 (อาคารสานักหอสมุดเดิม) ชั้น
3 และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ตึกสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ชั้น4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
10.2 อุปกรณ์ การสอน: โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีอุปกรณ์ การเรียนการสอน ได้ แก่ ห้ อง
อ่ านหนังสื อทีม่ หี นังสื อ ตารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่เรียน ห้ องปฏิบัติการวิจัย (คอมพิวเตอร์ )
ไว้ ให้ บริการแก่ นักศึกษา ตลอดจนมีโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ เช่ น เครื่ องขยายเสียง เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ เครื่ องฉาย ภาพนิ่ง เครื่ อง
ฉายวีดที ศั น์ และเครื่ อง LCD เป็ นต้ น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ วถิ ีชีวติ ของประชาชนถูกผลักดันให้ มกี ารแข่ งขันสู ง รวมทั้งตลาดแรงงานที่มี
การแข่ งขันสู งไปด้ วย ส่ งผลให้ มีผู้ต้องการศึกษาต่ อในระดับที่สูงกว่ าระดับปริญญาตรีมากขึน้ ทุกปี สถาบันการศึกษาต่ างๆ จึงเปิ ด
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสู ตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้ วย ไม่ ว่าจะเป็ นหลักสู ตรโครงการพิเศษ
(โครงการเลีย้ งตัวเอง) ที่มีค่าใช้ จ่ายในการเรียนค่ อนข้ างสู ง หรื อหลักสู ตรโครงการปกติที่มีค่าใช้ จ่ายในการเรียนถูก ไม่ ก่อให้ เกิด
ภาระทางด้ านเศรษฐกิจแก่ ผู้เรียน เช่ นเดียวกับหลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยานี้ ที่เป็ น
หลักสู ตรโครงการปกติ เรี ยนเต็มเวลาในวันเวลาราชการ เน้ นการเรี ยนการสอนในเชิ งวิชาการ ทาให้ นักศึ กษาสามารถศึ กษาหา
ความรู้ และใช้ ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยได้ อย่ างเต็มที่
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ในขณะเดียวกัน การขยายตัวในทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมภิ าคโดยเฉพาะในอาเซียน และระดับนานาชาติ นาไปสู่ การ
ติดต่ อเชื่ อมโยงระหว่ างกันเพิม่ มากขึน้ ส่ งผลให้ ทิศทางและเนื้อหาของการศึกษาในระดับต่ างๆของประเทศจาเป็ นต้ องปรับตามไป
ด้ วย เพื่อขยายฐานความรู้ การศึกษา และเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันในตลาดแรงงานให้ กบั นักศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้ าวหน้ าด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการสื่ อสาร ทาให้ สภาพสั งคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่ าง
รวดเร็ ว ซั บ ซ้ อ น และเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางสั ง คมในระดับ ต่ า งๆอย่ า งกว้ า งขวาง จึง มี ค วามจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท าง
สั งคมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชามานุษยวิทยามาทาความเข้ าใจวิถีในสั งคมไทย ตลอดจนปรากฏการณ์ ทางสั งคมและวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
ยิง่ ไปกว่ านั้น ประชาคมอาเซียน ที่ประกอบด้ วยกลุ่มผู้คนที่มีความแตกต่ างหลากหลายทั้งในทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จะกลายเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ ที่ผู้ค นสามารถเคลื่ อ นที่ข้ ามแดนได้ ส ะดวกขึ้น ย่ อมก่ อให้ เกิดสถานการณ์ ของ
ปฏิสัมพันธ์ แบบใหม่ ทั้งในด้ านความร่ วมมือและความขัดแย้ ง จึงถื อเป็ นภาระกิจสาคัญของสถาบันการศึกษาที่จะต้ องผลิตทั้งองค์
ความรู้ และบัณฑิตในระดับต่ างๆเพื่อเข้ าไปมีส่วนรับมือต่ อสถานการณ์ ต่างๆข้ างต้ นอย่ างทันท่ วงที
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เน้ นและสนับสนุนให้ นักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ในเรื่ องที่ตนเองมีความสนใจอย่ างเต็มที่ นักศึกษามานุษยวิทยาจะได้ รับ
การฝึ กฝนให้ เป็ นผู้ที่คิดเป็ น สามารถมองเห็นความเชื่ อมโยงระหว่ างปัจจัยต่ างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับมนุษย์ สามารถอธิบายได้
อย่ างมีเหตุผล สามารถวิพากษ์ และเสนอความคิดได้ อย่ างครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในสาขาอาชี พ
ต่ างๆ ได้ อย่ างกว้ างขวาง โดยการพัฒนาหลักสู ตรต้ องมีเนื้ อหาและทิศทางสอดรั บกับความเปลี่ยนแปลงของสั งคมที่ขยายตัว
กว้ างขวางขึน้ ทั้งในระดับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับความสนใจของวงวิชาการทางมานุษยวิทยาใน
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่ อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมวัฒนธรรม โดยเน้ นให้ ผู้ศึกษามีความชานาญทางการวิจัย
สามารถศึ กษาข้ อมูลภาคสนามในระดับลึกเพื่ อสามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ เชื่ อมโยง สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ เพื่อนาไปใช้ ในการ
ทางานและสนทนาเชิงทฤษฎีกบั วงการวิชาการมานุษยวิทยาสากล ในขณะเดียวกันหลักสู ตรก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองกับ
ผู้เรียนทีม่ คี วามคาดหวังจากการศึกษาหลายระดับ ไม่ ว่าการศึกษาในระยะสั้ น เพื่อนาความรู้ ในทางมานุษยวิทยาไปเพิ่มศักยภาพใน
การทางาน หรื อการศึกษาในระดับลึกเพื่อเป็ นนักวิชาการในระดับนานาชาติ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้ รับการคาดหวังให้ เป็ นกาลังสาคัญในสั งคมที่จะทาหน้ าที่ทางด้ านการสอน การวิจัย
การทางานพัฒนาทางด้ านวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจสภาวการณ์
สังคมและวัฒนธรรมให้ แก่ สังคมแล้ ว หลักสู ตรปรารถนาทีจ่ ะสร้ างสมาชิกของสังคมทีต่ ระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่ างกันของคนกลุ่มต่ างๆ สามารถพิจารณาความแตกต่ างเพื่อทาความเข้ าใจ ทาให้ เป็ นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่ อความคิด
ค่ านิยม วิถีปฏิบัตขิ องผู้อื่น สามารถพินิจ ตั้งคาถาม วิพากษ์ วิจารณ์ วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเอง เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับคนกลุ่ม
อื่นในสังคมไทย ในระดับภูมภิ าคและระบบโลกได้ อย่ างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่ อตนเองและผู้อื่น
หลักสู ตรมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา ยังเปิ ดทางเลือกทีม่ ากขึน้ ให้ กบั ผู้เรียน ว่ าจะนาความรู้ ทางมานุษยวิทยาในหลักสู ตร
ใหม่ ไปใช้ ในระดับใด โดยสามารถเลื อ กที่จะเข้ ามาศึ กษาเพื่ อนาความรู้ ไปต่ อยอดในทางวิชาการ หรื อเพื่ อนาไปใช้ ในวิชาชี พของ
ตนเอง ซึ่ งถื อได้ ว่าเป็ นการขยายฐานความรู้ ของสาขามานุษยวิทยาเพื่ อตอบสนองกับความต้ องการของสั งคมในระดับต่ างๆ ซึ่ ง
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เท่ ากับเป็ นการขยายโอกาสให้ คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ใช้ ความรู้ เพื่ อตอบรั บกับความ
คาดหวังของสังคมให้ เพิม่ มากขึน้ โดยทีย่ งั คงรักษาความเข้ มแข็งในทางวิชาการไปพร้ อมกัน
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
วิชาบังคับและวิชาเลือกศึกษาร่ วมกับหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยาของคณะฯ
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นทีต่ ้ องมาเรียน
-ไม่ ม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ ม-ี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มานุษยวิทยาเป็ นแขนงหนึ่งของสั งคมศาสตร์ ที่ปรารถนาจะทาความเข้ าใจมนุษย์ ทั้งในแง่ ที่มนุษย์ เป็ นผลิตผลของ
ระบบสังคมวัฒนธรรมทีเ่ ขามีชีวติ อยู่ และในแง่ ทมี่ นุษย์ เป็ นศู นย์ กลางในการสร้ างสรรค์ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตรอบๆ
ตัวของเขา ดังนั้นเนื้อหาของมานุษยวิทยาจึงมีขอบเขตที่กว้ างขวางครอบคลุมความรู้ เกี่ยวกับมนุษย์ ท้ังทางด้ านกายภาพ วิถีชีวิต
พฤติกรรม ความคิดความเข้ าใจ การให้ ความหมาย ตลอดไปจนถึงอารมณ์ ความรู้ สึก มานุษยวิทยาเน้ นการพิจารณาปัญหาอย่ างรอบ
ด้ าน แต่ ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการศึ กษาที่เจาะลึกเฉพาะเรื่ องเฉพาะกลุ่ม ในระดับชุ มชนและปั จเจกบุคคล มีแนวทางการค้ นคว้ า
ข้ อเท็จจริงในระดับที่เป็ นประสบการณ์ ของบุคคล และเชื่ อมโยงประสบการณ์ น้ันเข้ ากับโครงสร้ างหรื อระบบที่ใหญ่ และกว้ างกว่ า
บุคคล
1.2 ความสาคัญ
มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาจะได้ รับการคาดหวังให้ เป็ นกาลังสาคัญในสังคมทีจ่ ะทาหน้ าทีท่ างด้ านการสอน การวิจัย
การท างานพัฒ นาทางด้ า นวั ฒ นธรรม ทั้ง ในภาครั ฐ และเอกชน นอกจากนั้ น หลัก สู ต รสั ง คมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา สาขา
มานุษยวิทยาปรารถนาที่จะสร้ างสมาชิกสั งคมที่สามารถตั้งคาถามที่ท้าทาย สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ วิถีการมีชีวิตอยู่ของตนเองใน
สังคมไทย ภูมภิ าคและระบบโลกได้ อย่ างสร้ างสรรค์ และเป็ นผู้มคี ุณธรรมจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ มานุษยวิทยาสากล ความรู้ ทางมานุษยวิทยาสากลสั่ งสมจากการเปรียบเทียบลักษณะ
ของสั งคมวัฒนธรรมในที่ต่าง ๆ ของโลก จนทาให้ เกิดข้ อเสนอเกี่ยวกับลักษณะของสั งคมวัฒนธรรมมนุ ษย์ ในด้ านต่ าง ๆ อาทิ
ครอบครัว ความคิดความเชื่ อ ระบบเศรษฐกิจ อานาจ บุคลิกภาพของบุคคล ความรู้ เหล่ านีม้ ีการไตร่ ตรอง วิพากษ์ วิจารณ์ และมีการ
พัฒนาอย่ างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักศึกษาจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ มานุษยวิทยาที่เป็ นสากล ในระดับที่ได้ มาตรฐาน เพื่อเป็ น
เครื่ องมือพื้นฐานในการทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ต่าง ๆ
2) เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจวิถีชีวติ ในสังคมไทย การศึกษาสังคมไทยอาศัยแนวทฤษฎีมาพินิจพิเคราะห์
อธิบาย และวิพากษ์ วจิ ารณ์ ปรากฏการณ์ เพื่อนาไปสู่ ความเข้ าใจทีส่ าคัญเกีย่ วกับชีวติ ในสังคมไทย การศึกษาทางมานุษยวิทยาจึงต้ อง
สนองตอบต่ อประเด็นหรื อปั ญหา และความต้ องการของสั งคมในแต่ ละยุคสมัยซึ่ งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
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อย่ างรวดเร็ว กระแสทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่ก่อตั วขึน้ เองภายในสั งคมไทยก็ดี หรื อความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมา
จากภายนอกก็ดี ล้ วนมีผลกระทบอย่ างลึกซึ้งและกว้ างไกล ส่ งผลให้ เกิดประเด็นปัญหา และความสนใจใหม่ ๆ ขึน้ ตลอดเวลา เงื่อนไข
เหล่ านีท้ าให้ เกิดความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องพัฒนาหลักสู ตรเดิม เพื่อให้ สามารถตอบรับกับสภาพการณ์ ในปัจจุบันได้
3) เพื่อให้ นักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ในเรื่ องทีต่ นเองมีความสนใจอย่ างเต็มที่ นักศึกษามานุษยวิทยาจะได้ รับการฝึ กฝน
ให้ เป็ นผู้ทคี่ ดิ เป็ น สามารถมองเห็นความเชื่ อมโยงระหว่ างปัจจัยต่ างๆ ทีม่ ีความเกี่ยวข้ องกับมนุษย์ สามารถอธิบายได้ อย่ างมีเหตุผล
สามารถวิพากษ์ และเสนอความคิดได้ อย่ างครอบคลุมและชั ดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในสาขาอาชี พต่ างๆ ได้ อย่ าง
กว้ างขวาง
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี

1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
1.3.1 การเทียบเคียงหน่ วยกิตระบบทวิภาคกับระบบไตรภาค
ไม่ มี
1.3.2 นักศึกษาอาจขอเทียบลักษณะวิชาที่เคยเรียนมาให้ เป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรได้ โดยเทียบได้ ไม่ เกินหนึ่งในสี่
ของจานวนหน่ วยกิตลักษณะวิชาในหลักสู ตร ทั้งนีต้ ้ องได้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B หรื อ เทียบเท่ า โดยวิชาทีไ่ ด้ รับการเทียบจะได้ รับการ
บันทึกอักษร ACC และไม่ ให้ นาหน่ วยกิตมาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสม
1.3.3 นักศึ กษาหลักสู ตรนี้ที่ได้ รับอนุ มัติจากคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาและคณบดี ให้ เข้ าศึ กษาต่ อในหลักสู ตร
ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาที่เรี ยนในหลักสู ตร
มหาบัณฑิต ยกเว้ น การค้ นคว้ าอิสระ/ วิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นลักษณะวิชาในหลักสู ตรดุษฎีบัณฑิตได้ ทั้งนี้ ต้ องเป็ นลักษณะวิชาที่ได้ ค่า
ระดับไม่ ตา่ กว่ า B โดยวิชาทีไ่ ด้ รับการโอนจะได้ รับการบันทึกค่ าระดับเดิมและให้ นาหน่ วยกิตมาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสม
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม -ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ ตา่ กว่ าระดับปริญญาตรี โดยไม่ จากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรื อต่ างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. เป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1 (ผู้สาเร็จ
การศึ กษาชั้ นปริ ญญาโททางสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาหรื อสาขาอื่ นๆ ที่เทียบเท่ าจากมหาวิทยาลัยอื่ น) ซึ่ งได้ รับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ ก ษาและคณบดี ใ ห้ โอนมาศึ กษาเพื่ อ รั บปริ ญญาในหลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ โดยนักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรื อการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข) ให้ ครบตาม
โครงสร้ างหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับ
แต่ วนั ทีท่ ดสอบจนถึงวันทีส่ อบคัดเลือกเข้ าศึกษา)1
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสั งคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) บางรายขาดทุนการศึกษา
2) คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหาและข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ประสานงานหรื อจัดหาทุนจากแหล่ งทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้ นักศึกษา
2) ให้ ผ้ทู สี่ อบภาษาอังกฤษได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 และมธ.
006 (ภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และเน้ นการอ่ านตาราทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
2.7 ระบบการศึกษา
√ จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
� แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
� แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
� แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
� อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2553

1

แก้ ไขข้ อความจากเดิม คือ ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบภาษาต่ างประเทศ
สาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้ อ 6(2)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่าง
น้ อย 5 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปี ครึ่ง) และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี )
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรแบ่ งเป็ น 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผนใด
แผนหนึ่ง ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ประกอบด้ วย
วิชาบังคับ
18
หน่ วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม
39
หน่ วยกิต
แผน ข ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ แต่ ให้ สอบประมวลความรู้ และทาการค้ นคว้ าอิสระแทน
ประกอบด้ วย
วิชาบังคับ
15
หน่ วยกิต
วิชาเลือก
18
หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม
39
หน่ วยกิต
ลักษณะของหลักสู ตรทางด้ านเนื้อหา องค์ ประกอบหลักได้ แก่
1) ความรู้ พื้นฐานทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้ วยแนวคิดทฤษฎีและ
งานศึกษาทางชาติพนั ธุ์ทสี่ าคัญ
2) ความรู้ เฉพาะด้ านทางมานุษยวิทยา ตามความเชี่ยวชาญของผู้สอนและความสนใจของนักศึกษา
3) ความรู้ และความชานาญในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ความเข้ าใจในกรอบทฤษฎี การหาข้ อมูลภาคสนาม และการ
เชื่ อมโยงความคิดทีเ่ ป็ นนามธรรมกับข้ อมูลรู ปธรรม
4) ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ แนวคิด ในการทาความเข้ าใจประเด็นปัญหาร่ วมสมัยในสั งคมไทยและสั งคม
ต่ างๆ ทางด้ านวิธีการศึกษา หลักสู ตรเน้ นการที่นักศึกษาแต่ ละคนเป็ นศู นย์ กลางของการเรี ยนรู้ ตามความสนใจของตนเอง โดยมี
อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาเป็ นชุมชนทีจ่ ะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและวิพากษ์ วจิ ารณ์ ซึ่งกันและกัน
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้ วยอักษรย่ อ และตัวเลข มีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ม. และ AN หมายถึงรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ลาดับวิชาของแต่ ละกลุ่มวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องและรายวิชาเอกเทศและ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
เลขหลักร้ อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับต้ น (ทั้งระดับมหาบัณฑิตและระดับ
ดุษฎีบัณฑิต)
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
3.1.3.2 รายวิชา
1) วิชาบังคับ นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้ องศึกษาวิชาบังคับจานวน 5 วิชา รวม 15
หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ม.601
AN601

ม.602
AN602

รายวิชา
ประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยา
History and Development of Anthropological
Theories and Concepts
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
Contemporary Anthropological Theories
and Concepts

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

รายวิชา

ม.603
AN603

การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
Anthropological Research

ม.604
AN604

มานุษยวิทยากายภาพ
Physical Anthropology

3 (3-0-9)

ม.605
AN605

โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
Archaeological Anthropology

3 (3-0-9)

- เฉพาะนักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษา แผน ก ต้ องศึกษาวิชาบังคับเพิม่ อีก 1 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต ดังนี้
ม.701 สัมมนาหัวข้ อวิทยานิพนธ์
3 (3-0-9)
AN701 Seminar in Thesis Topics
2) วิชาเลือก
2.1 นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก ต้ องศึกษาวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใน
สาขากลุ่มวิชาใดก็ได้ 6 หน่ วยกิต ส่ วนอีก 3 หน่ วยกิต สามารถเลือกศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรื อนอกสาขา (ทั้งในและนอกคณะฯ) โดย
ได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ทปี่ รึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
2.2 นักศึ กษาที่เลื อกศึ กษา แผน ข ต้ องศึ กษาวิชาเลื อกไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยเลื อกศึ กษาจาก
รายวิชาในสาขา กลุ่มวิชาใดก็ได้ 15 หน่ วยกิต ส่ วนอีก 3 หน่ วยกิต สามารถเลือกศึกษาจากวิชาเลือกในสาขาหรื อนอกสาขา (ทั้งใน
และนอกคณะ) โดยได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ทปี่ รึกษาและผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: คาว่ ากลุ่มวิชาในที่นีเ้ ป็ นคาใช้ เรียกเพื่อจัดแบ่ งประเภทของรายวิชา ไม่ มีข้อจากัดในการเลือก นักศึกษาสามารถจะเลือก
วิชาในกลุ่มเดียวกัน หรื อคนละกลุ่มได้ อย่ างอิสระ
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รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

รายวิชา

1. กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา (Language,Symbols and Cosmology)
ม.611
มานุษยวิทยาภาษา
AN611
Linguistic Anthropology

3 (3-0-9)

ม.612
AN612

มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่ อ
Anthropology of Religion and Belief

3 (3-0-9)

ม.613
AN613

พิธีกรรมวิเคราะห์
Ritual Analysis

3 (3-0-9)

ม.614
สัญลักษณ์ พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
AN614
Buddhist Symbolism in Southeast Asia
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา (Ethnicity and Area Studies)
ม.621
ชาติพนั ธุ์ศึกษา
AN621
Ethnicity

3 (3-0-9)

ม.622
AN622

ประวัตศิ าสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples

3 (3-0-9)

ม.623
AN623

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Anthropology of Southeast Asia

3 (3-0-9)

ม.624
AN624

มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
Anthropology of East Asia

3 (3-0-9)

ม.625
ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
AN625
Anthropological Perspectives on Thai Studies
3. กลุ่มวิชามนุษย์กบั อดีต (Man and the Past)
ม.631
มานุษยวิทยาประวัตศิ าสตร์
AN631
Historical Anthropology

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ม.632
AN632

มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
Critical Heritage Studies

3 (3-0-9)

ม.633
AN633

พิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา
Museum Studies

3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

รายวิชา

4. กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture and Society)
ม.641
มานุษยวิทยาว่ าด้ วยอานาจ
AN641
Anthropology of Power

3 (3-0-9)

ม.642
AN642

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
Economic Anthropology

3 (3-0-9)

ม.643
AN643

ครอบครัวและเครื อญาติ
Family and Kinship

3 (3-0-9)

ม.644
AN644

มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี
Anthropology of Gender and Sexuality

3 (3-0-9)

ม.645
AN645

มานุษยวิทยาว่ าด้ วยเมือง
Anthropology of the Cities

3 (3-0-9)

ม.646
AN646

ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ ามพรมแดน
Theory and Methodology in Transnational Cultures

3 (3-0-9)

ม.647
AN647

ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
Peasant Studies in the Modern World

3 (3-0-9)

ม.648
AN648

มานุษยวิทยาว่ าด้ วยการเดินทางและการท่ องเทีย่ ว
Anthropology of Travel and Tourism

3 (3-0-9)

ม.649
AN649

วัฒนธรรมศึกษา
Cultural Studies

3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

รายวิชา

5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ (Anthropology of Science)
ม.651
มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
AN651
Anthropology of Science and Technology

3 (3-0-9)

ม.652
AN652

มานุษยวิทยาการแพทย์
Medical Anthropology

3 (3-0-9)

ม.653
AN653

มานุษยวิทยานิเวศ
Ecological Anthropology

3 (3-0-9)

ม.654
AN654

ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
Special Topics in Physical Anthropology

3 (3-0-9)

6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องและรายวิชาเอกเทศ (Special Topics and Individual Course)
ม.691
สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
AN691
Special Topics Seminar in Anthropology I

3 (3-0-9)

ม.692
AN692

สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
Special Topics Seminar in Anthropology II

3 (3-0-9)

ม.699
AN699

รายวิชาเอกเทศ
Individual Course

3 (3-0-9)

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) และการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
6

รายวิชา

ม.709
AN709

การค้ นคว้ าอิสระ
Independent Studies

ม.800
AN800

วิทยานิพนธ์
Thesis

12

12

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้ จบได้ ภายใน 5 ภาคการศึกษา
หรื อ 2 ปี ครึ่ง ดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.601
ประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการ
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา
ม.603
การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
ม.605
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.701 สัมมนาหัวข้ อวิทยานิพนธ์
ม.xxxม. วิชาเลือก
xxx. วิชาเลือก

รวม

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.800 วิทยานิพนธ์
(การส่ งร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาและ
คณะกรรมการสอบ)
รวม

3 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.602
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย

3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ม.604
ม.xxx

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.800
วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
(การจัด ท า การสอบ การอนุ มั ติ
โครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ และการ
เสนอรายงานความก้ าวหน้ า
วิทยานิพนธ์ )
รวม
6 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
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แผน ข นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้ จบได้ ภายใน 5 ภาคการศึกษา หรื อ 2 ปี ครึ่ง ดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.601
ประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการ
แนวคิดและทางทฤษฎี
มานุษยวิทยา
ม.603
การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
ม.605
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.xxx วิชาเลือก
ม.xxxม. วิชาเลือก
xxx. วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.602
แนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาร่ วมสมัย

3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ม.604
ม.xxx

มานุษยวิทยากายภาพ
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ม.xxx
วิชาเลือก
ม.xxx
วิชาเลือก
- สอบประมวลความรู้

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

รวม

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ม.709 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
(การจัด ท า การสอบ การอนุ มั ติ
โครงร่ างการค้ นคว้ าอิสระ การส่ ง
ร่ างการค้ นคว้ าอิสระต่ ออาจารย์ ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ)
รวม
6 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
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3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1. วิชาบังคับ
ม.601 ประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN601 History and Development of Anthropological Theories and Concepts
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิ ก และงานชาติพันธุ์วรรณนาที่เป็ นพื้นฐานของการศึกษาทางมานุษยวิทยา เช่ น
งานของ Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber ข้ อเสนอทางทฤษฎีและงานชาติพันธุ์วรรณนาของนักมานุษยวิทยายุคแรก
จนถึงทศวรรษ 1970 เช่ น ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ ทฤษฎีวิวัฒนาการทางสั งคม หน้ าที่นิยม โครงสร้ าง-หน้ าที่นิยม วัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ เศรษฐศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยานิเวศ มานุษยวิทยาการตีความ และโครงสร้ างนิยม
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 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
AN602 Contemporary Anthropological Theories and Concepts
แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่ อการศึ กษาทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น งานของ Antonio Gramsci,
Michel Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak
และ Judith Butler และผลงานทางมานุษยวิทยาร่ วมสมัย เช่ น งานเขียนแนวทฤษฎีปฏิบัติการ ชาติพันธุ์วรรณนาหลังโครงสร้ าง
นิยม มานุษยวิทยาหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรมศึกษา หลังอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยาข้ ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์ มานุษยวิทยา
สิ่งแวดล้ อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา
Contemporary social theories and concepts used in ethnographic studies such as the works of Antonio Gramsci, Michel
Foucault, Giorgio Agamben, Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Gayatri Chakravorty Spivak, and Judith Butler.
Anthropological concepts and theories informed by contemporary intellectual movements including theory of practice,
postmodernism, post-structuralism, cultural studies, post-colonial studies, transnationalism and globalization, environmentalism,
and Science and Technology Studies (STS).
ม.603 การวิจยั ทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN603 Anthropological Research
วิธีวิทยาและกระบวนการสร้ างความรู้ ทางมานุ ษยวิทยา ประกอบด้ วย การท าวิจัยภาคสนาม การศึ กษาเปรี ยบเทีย บ
วัฒนธรรม การศึกษาเอกสาร กระบวนการการเขียนงานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีเ่ ชื่ อมโยงแนวคิดและทฤษฎีกับข้ อมูลและประสบการณ์
ภาคสนามของนักมานุษยวิทยา ประเด็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่ องกับการทางานภาคสนาม อาทิ อัตวิสัยและตัวตนของนักมานุษยวิทยา
กับความเป็ นวัตถุวสิ ัยของการศึกษา จริยธรรมในการทางานภาคสนาม
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.
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ม.604 มานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN604 Physical Anthropology
สารวจมโนทัศน์ และทฤษฎีพื้นฐานต่ างๆ ซึ่งจาเป็ นสาหรับการทาความเข้ าใจวิวัฒนาการของสิ่ งมีชีวิต ทบทวนความรู้ ว่า
ด้ วยความเป็ นมาของมนุษย์ ในทางวิวัฒนาการ ครอบคลุมข้ อถกเถียงต่ างๆ บนพื้นฐานการตีความหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรมอย่ าง
เคร่ งครัด สอบสวนประวัติและรู ปแบบการอพยพเคลื่อนย้ ายของประชากรมนุษย์ ยุคต้ น ทาความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ อง “เชื้ อชาติ”
ในทางชีววิทยา รวมถึงผลกระทบทางการเมืองและสังคมอันอาจเกิดจากการนามโนทัศน์ นไี้ ปใช้ โดยขาดความรู้ ความเข้่ าใจ
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 โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN605 Archaeological Anthropology
แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางโบราณคดี กระบวนการศึ กษาสั งคมในอดีตผ่ านวัตถุ ทางวัฒนธรรม โบราณคดีกับความรู้ ทาง
มานุษยวิทยา เช่ น แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพศสภาวะ รวมทั้งข้ อถกเถียงทางโบราณคดี และวิพากษ์ โบราณคดีใน
ปัจจุบัน
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 สัมมนาหัวข้ อวิทยานิพนธ์
3 (3-0-9)
AN701 Seminar in Thesis Topics
วิชาบังคับก่ อน: ม.601, ม.602, ม603, ม.604 และ ม.605 หรื อโดยอนุมตั จิ ากคณะฯ
Prerequisite: AN601, AN602, AN603, AN604 and AN605 or by approval of the faculty
แนวความคิดและทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นที่จะเป็ นหัวข้ อวิทยานิพนธ์ การสารวจงานวิจัยและเอกสารที่
เกีย่ วข้ อง พัฒนาหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยเอกเทศ
Critical review of social theories and ethnographic researches fundamental to the students' theses proposal.
Individual development of thesis proposal.
3.1.5.2 วิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาภาษา สัญลักษณ์ และจักรวาลวิทยา
ม.611 มานุษยวิทยาภาษา
3 (3-0-9)
AN611 Linguistic Anthropology
วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาภาษาและชาติพันธุ์วรรณนามานุษยวิทยาภาษาเพื่อเข้ าใจความสั มพันธ์ ระหว่ างภาษาในฐานะ
ระบบการสื่ อสาร กับวัฒนธรรมซึ่งภาษาเป็ นสื่ อ ความสัมพันธ์ ทางสังคมวัฒนธรรมทีส่ ะท้ อนผ่านการใช้ ภาษาในชีวติ ประจาวัน เช่ น
ความสัมพันธ์ เชิงอานาจ ชนชั้น เพศสภาวะ
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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 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่ อ
3 (3-0-9)
AN612 Anthropology of Religion and Belief
สารวจข้ อเสนอทางทฤษฎีและวิธีการศึกษาศาสนาและความเชื่ อ ศึกษาการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีโดยการอ่ านวิพากษ์ งานชาติ
พันธุ์นิพนธ์ การนาทฤษฎีและวิธีวจิ ยั ไปใช้ ทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางศาสนาและความเชื่ อในสังคมร่ วมสมัย
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 พิธีกรรมวิเคราะห์
3 (3-0-9)
AN613 Ritual Analysis
ความหมายและบทบาทหน้ าที่ของพิธีกรรมในสั งคมขนาดเล็กและสั งคมสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์
สัญลักษณ์ ในพิธีกรรม ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการต่ างๆ ในชีวิตประจาวัน และรัฐพิธี ทั้งที่สืบทอดจากอดีต และที่ประดิษฐ์ ขึน้
ใหม่ ในสังคมปัจจุบัน
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 สัญลักษณ์ พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AN614 Buddhist Symbolism in Southeast Asia
ความรู้ ทมี่ ฐี านการวิจยั ว่ าด้ วยการทาความเข้ าใจความหมายในแง่ มุมทางสั ญลักษณ์ ของงานพุทธศิลป์ ในบริบทพุทธศาสนา
เถรวาทของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในพม่ าและไทย การพัฒนาประเด็นเฉพาะตามความสนใจของนักศึ กษาแต่ ละคน
ภายใต้ ขอบเขตของวิชา ซึ่งสามารถต่ อยอดเป็ นงานวิจยั ทีร่ ัดกุมและเข้ มงวดได้
A research based knowledge on symbolism of the Buddhist arts in the Theravadin Buddhist context of Southeast
Asia, particularly in Myanmar and Thailand. Each student is expected to develop his or her own interest on the subject
towards a critical research.
2. กลุ่มวิชาชาติพนั ธุ์ศึกษาและอาณาบริเวณศึกษา
ม.621 ชาติพนั ธุ์ศึกษา
3 (3-0-9)
AN621 Ethnicity
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาในการศึกษาทางชาติพันธุ์ ได้ แก่ พรมแดนชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์กับภาวะชายขอบ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์ธารง ความขัดแย้ งทางชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์ สารวจประเด็นชาติพันธุ์ศึกษาใน
ปัจจุบัน เช่ น รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์ ชาตินิยมกับชาตินิยมเชิ งชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ธารงแนวใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้ อยกับรัฐ ชาติ
พันธุ์ธารงในบริบทข้ ามพรมแดนและโลกาภิวตั น์
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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 ประวัตศิ าสตร์ ชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไต
3 (3-0-9)
AN622 Ethnohistory of Tai-Speaking Peoples
แนวทฤษฎีและวิธีวทิ ยาในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ ภาษาตระกูลไต ได้ แก่ ภาษาศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ที่
ใช้ ภาษาตระกูลไต ประเด็นทางชาติพนั ธุ์ศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่ น รัฐชาติกบั ชาติพนั ธุ์ไต ชาติพนั ธุ์ไตธารงในบริบทข้ ามพรมแดนและ
โลกาภิวตั น์
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 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AN623 Anthropology of Southeast Asia
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวทิ ยาในงานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีศ่ ึกษาสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทั้งในภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ งานเขียนหลักเกี่ยวกับเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่ น โบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนิเวศวิทยา ประเด็นสาคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา เช่ น การก่ อตัวเป็ นรัฐยุค
แรก การค้ าและทุนนิยม อิทธิพลของอินเดียและจีน วัฒนธรรมร่ วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุดมการณ์ ทางเพศ ลัทธิอาณานิคม
อาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทโลกาภิวตั น์
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 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
AN624 Anthropology of East Asia
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาในการศึกษาเปรียบเทียบสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ศึกษางานชาติ
พันธุ์วรรณนาในประเด็นเกีย่ วกับลักษณะทางชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงทางสังคม ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพนั ธุ์กบั รัฐ-ชาติ อาณานิคมตะวันตก และกระแสโลกาภิวตั น์
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 ไทยศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AN625 Anthropological Perspectives on Thai Studies
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวทิ ยาในงานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีศ่ ึกษาสังคมไทย ตั้งแต่ ช่วงสงครามโลกครั้งทีส่ องเป็ นต้ นมา สารวจ
งานเขียนทีเ่ ป็ นความรู้ หลักเกีย่ วกับสังคมไทย ครอบคลุมทั้งการศึกษาสั งคมชนบท กลุ่มสั งคมต่ างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ มานุษยวิทยาว่ า
ด้ วยรัฐไทยและสังคม-วัฒนธรรมไทยในบริบทโลกาภิวตั น์
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. กลุ่มวิชามนุษย์ กบั อดีต
ม.631 มานุษยวิทยาประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-9)
AN631 Historical Anthropology
วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ในงานชาติพันธุ์วรรณนา แนวการทางานประวัติศาสตร์ นิพนธ์ เชิ ง
มานุษยวิทยา เช่ น วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ การเมื อง Annales School ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ชาติพนั ธุ์ และประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ ของชนพื้นเมือง เวลาและอดีต ความทรงจาทางสังคมและการเมืองของความทรง
จา
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 มรดกวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
3 (3-0-9)
AN632 Critical Heritage Studies
ความเป็ นมาและพัฒนาการของแนวคิดเรื่ อง ‘มรดกวัฒนธรรม’ รู ปแบบ ปัญหา รวมทั้งแนวคิดและวิธีการจัดการเพื่อธารง
มรดกวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมในฐานะสิ่ งสร้ างทางวัฒนธรรม ทั้งจากแง่ มุมของเจ้ าของวัฒนธรรม และจากมุมมองสากล
แนวความคิดเรื่ องมรดกวัฒนธรรมโลก งานชาติพันธุ์วรรณนาว่ าด้ วยการรื้ อฟื้ น การสร้ างใหม่ หรื อสถาปนาความเป็ นประเพณีใน
รู ปแบบต่ างๆ เช่ น การท่ องเทีย่ ว การสร้ างอัตลักษณ์ ท้องถิ่น และนโยบายอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของรัฐ
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 พิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา
3 (3-0-9)
AN633 Museum Studies
ความรู้ พื้นฐานในการอนุรักษ์ วัตถุทางวัฒนธรรมและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของ
พิพิธภัณฑสถานวิทยา ข้ อวิพากษ์ จากแนวความคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางพิพิธภัณฑสถานวิทยาสมัยใหม่ หน้ าที่ทางสั งคมของ
พิพธิ ภัณฑ์ การจัดพิพธิ ภัณฑ์ การดาเนินงาน การศึกษาเปรียบเทียบพิพธิ ภัณฑ์ ของวัฒนธรรมต่ างๆ
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Fundamental knowledge and practice of museum management. History and development of museum studies,
cultural heritage, and current issues in museum studies. Comparative study of the social roles of museums and their
operations in different cultures.
4. กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ม.641 มานุษยวิทยาว่ าด้ วยอานาจ
3 (3-0-9)
AN641 Anthropology of Power
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาเพื่อการศึกษาอานาจ ทั้งที่เป็ นการศึกษาแนวประเพณี และที่ได้ รับอิทธิพล
จากนักทฤษฎีสังคมร่ วมสมัย เช่ น Antonio Gramsci, Michel Foucault, และ Giorgio Agamben สารวจประเด็นการศึกษาอานาจ
ในสังคมร่ วมสมัย เช่ น ตัวตน ศักยภาพกระทาการ และความเป็ นสากลโลก
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 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
AN642 Economic Anthropology
ข้ อ ถกเถี ย งทางมานุ ษ ยวิทยาและพัฒ นาการการศึ กษาระบบเศรษฐกิจ และความสั ม พัน ธ์ เชิ ง เศรษฐกิจ ส ารวจและ
เปรียบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ในวัฒนธรรมต่ างๆ โดยให้ ความสนใจกับยุทธศาสตร์ ในการเอาตัวรอดทาง
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ
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 ครอบครัวและเครื อญาติ
3 (3-0-9)
AN643 Family and Kinship
สารวจข้ อเสนอและถกเถียงเกีย่ วกับการศึกษาครอบครัว พิจารณางานชาติพนั ธุ์นิพนธ์ ว่าด้ วยครอบครัวในวัฒนธรรมต่ างๆ
ศึ กษาเปรี ยบเทีย บกับครอบครั วและการเป็ นครอบครั ว สั ง คมในสมัย ใหม่ ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมในมิตติ ่ างๆ อาทิ การแพทย์ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ กฎหมายครอบครัว
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 มานุษยวิทยาเพศสภาวะและเพศวิถี
3 (3-0-9)
AN644 Anthropology of Gender and Sexuality
ข้ อเสนอทางมานุษยวิทยาในการศึกษาเพศสภาวะ และเพศวิถี ศึกษางานชาติพนั ธุ์วรรณนาทีเ่ กีย่ วข้ อง การวิพากษ์ งานชาติ
พันธุ์วรรณนาในประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี อาทิ อัตลักษณ์ ทางเพศสภาวะ ความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย เพศวิถี
Gender and sexuality from anthropological perspectives. Survey ethnographic works in those issues. Critical
views on ethnography of gender and sexuality such as gender identities, femininity, masculinity, and sexuality.
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ม.645 มานุษยวิทยาว่ าด้ วยเมือง
3 (3-0-9)
AN645 Anthropology of The Cities
สารวจทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเมือง สั งคมสมัยใหม่ กับเมืองประเภทต่ างๆ การศึกษาเมืองร่ วมสมัยในมิติประวัติศาสตร์
การบริหารจัดการ ระบบนิเวศเมือง วัฒนธรรมเมือง วิถีชีวติ วัฒนธรรมและความขัดแย้ งระหว่ างคนในเมืองกลุ่มต่ างๆ
Survey of theories and methods of the study of the city. Ethnographical and historical study of the city in order
to connect modern conditions to the transformation of the built forms of the city as well as the everyday life of its citizen.
ม.646 ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาศึกษาข้ ามพรมแดน
3 (3-0-9)
AN646 Theory and Methodology in Transnational Cultures
แนวทฤษฎีเกีย่ วกับวัฒนธรรมการเมืองข้ ามพรมแดน ลัทธิล่าเมืองขึน้ ลัทธิชาตินิยม และหลังอาณานิคม วัฒนธรรมการ
เดินทาง สินค้ า สื่ อสารมวลชน และการบริโภค การเคลื่อนย้ าย การอพยพ สภาวะพลัดถิ่น และการข้ ามท้ องถิ่น ผิวสี เพศสภาวะ เพศ
วิถี และการวิเคราะห์ งานศึกษาแนวชาติพนั ธุ์วรรณนาตัวบทต่ างๆและเศรษฐศาสตร์ การเมือง
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 ชาวนาศึกษาในโลกสมัยใหม่
3 (3-0-9)
AN647 Peasant Studies in the Modern World
แนวทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารในการเปลีย่ นแปลงสังคมเกษตรกรรมไปสู่ ความทันสมัย บทบาทและอิทธิพลของรัฐชาติ ระบบ
ทุนนิยม และความเชื่ อ ที่เป็ นเหตุ ผล ที่มีต่อสั งคมเกษตรชนบท และปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้คนในชนบท ที่ปรากฏในรู ปของ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ความรู้ เรื่ องสิ่ งแวดล้ อมวัฒนธรรมและสั งคม การรั บรู้ มุมมอง และปฏิบัติการ ที่สะท้ อนความหลากหลาย
เพื่อเข้ าใจแนวทางในการร่ วมสร้ างโลกสมัยใหม่ และการปรับเปลีย่ นชีวติ ของพวกเขา
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 มานุษยวิทยาว่ าด้ วยการเดินทางและการท่ องเทีย่ ว
3 (3-0-9)
AN648 Anthropology of Travel and Tourism
ความหมาย ความสาคัญของการเดินทาง และความปรารถนาใน "ที่อื่น" ของมนุษย์ โดยเฉพาะลักษณะและความสาคัญ
ของการเดินทางรู ปแบบต่ างๆ ในอดีตและปัจจุบัน เช่ น การพเนจร การแสวงบุญ การผจญภัย การสารวจ การอพยพ การลีภ้ ัย และ
การท่ องเทีย่ ว รวมถึงผลกระทบในทางวัฒนธรรมอันเนื่ องมาจากเคลื่อนที่ของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังสนใจศึกษาความสั มพันธ์ ของ
การเดินทางและการถ่ ายทอดประสบการณ์ เดินทางผ่านการบันทึกและงานเขียน
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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 วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-9)
AN649 Cultural Studies
แนวความคิดและวิธีวิทยาทางวัฒนธรรมศึกษา เช่ น แนวคิดของ Antonio Gramsci สานักเบอร์ มิงแฮมในอังกฤษ สานัก
ทฤษฎีวพิ ากษ์ (สานักแฟรงเฟิ ร์ ต) ในเยอรมนี และกลุ่มนักคิดฝรั่งเศส (เช่ น Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault,
Pierre Bourdieu, Michel de Certeau) ความคิดหลักในการศึกษาวัฒนธรรม ได้ แก่ ปฏิบัตกิ ารในการสร้ างความหมาย การนาเสนอ
ภาพตัวแทน วัฒนธรรมกับอานาจ วัฒนธรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมวิถีประชา และอัตภาวะกับภาวะผู้กระทาการ
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.
5. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์
ม.651 มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
AN651 Anthropology of Science and Technology
อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่ อการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยี ผลกระทบของ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีต่อสั งคม วัฒนธรรม และการเมื อง มิติทางชาติพันธุ์ ชนชั้น และเพศ
สภาวะในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชี วิตประจาวันและการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
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 มานุษยวิทยาการแพทย์
3 (3-0-9)
AN652 Medical Anthropology
สุ ขภาพ ความเจ็บป่ วย การดูแลสุ ขภาพและการรักษาเยียวยาในวัฒนธรรมต่ างๆ พัฒนาการและการครอบงาของการแพทย์
สมัยใหม่ ในความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุ ขภาพ การรักษาโรค กับผู้ป่วย ความรู้ ทางการแพทย์ กับการคิดและปฏิบัติ
ต่ อชีวติ และร่ างกาย รวมถึงการรื้อฟื้ นเปลีย่ นปรับทางเลือกในการดูแลรักษาความเจ็บป่ วย
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.
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ม.653 มานุษยวิทยานิเวศ
3 (3-0-9)
AN653 Ecological Anthropology
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับสิ่ งแวดล้ อมผ่ านปั จจัยทางวัฒนธรรม การเมื อง และ
เศรษฐกิจ ได้ แก่ กลุ่มทีใ่ ห้ ความสาคัญกับการปรับตัวเข้ าหากันระหว่ างมนุษย์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม เช่ น วัฒนธรรมนิเวศ ชาติ
พันธุ์นิเวศ ประชากรนิเวศ และยุทธวิธีการปรับตัว กลุ่มที่ได้ รับอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์ การเมือง เช่ น นิเวศวิทยาการเมือง และ
นิเวศวิทยาประวัตศิ าสตร์ และกลุ่มทีไ่ ด้ รับอิทธิพลจากทฤษฎีร่วมสมัย เช่ น นิเวศวิทยาหลังสมัยใหม่ เป็ นต้ น
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 ประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยากายภาพ
3 (3-0-9)
AN654 Special Topics in Physical Anthropology
อ่ านและอภิปรายประเด็นความรู้ร่วมสมัยด้ านมานุษยวิทยากายภาพ
Reading and discussion on the selected current issues in physical anthropology.
6. กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องและรายวิชาเอกเทศ
ม.691 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา I
3 (3-0-9)
AN691 Special Topics Seminar in Anthropology I
การสั มมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุ ษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึ กษาและอาจารย์ หรื อผู้เชี่ ยวชาญ
ประเด็นดังกล่ าว
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.
ม.692 สัมมนาปัญหาเฉพาะทางมานุษยวิทยา II
3 (3-0-9)
AN692 Special Topics Seminar in Anthropology II
การสั มมนาประเด็นเฉพาะบางประเด็นทางมานุ ษยวิทยาในระดับลึก ของกลุ่มนักศึ กษาและอาจารย์ หรื อผู้เชี่ ยวชาญ
ประเด็นดังกล่ าว
Reading and discussion on the selected current issues in anthropology.
ม.699 รายวิชาเอกเทศ
3 (3-0-9)
AN699 Individual Course
การค้ นคว้ าหัวข้ อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่ างพิสดาร ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ ละคนภายใต้การ
แนะนาดูแลของอาจารย์
Extensive individual study on specific topic or issue in anthropology under supervision of academic staffs.
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3.1.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ
ม.709 การค้ นคว้ าอิสระ
6
AN709 Independent Studies
การค้ นคว้ าวิจยั หัวข้ อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่ างพิสดาร ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ ละคน ภายใต้ การ
แนะนาดูแลของอาจารย์ การเขียนและนาเสนอบทความวิจยั ทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงาน
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.
3.1.5.4 วิทยานิพนธ์
ม.800 วิทยานิพนธ์
12
AN800 Thesis
การสร้ างโครงการและดาเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยา การเขียนและนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Supervised research in selected topics. Emphasis on the writing, sharing work in progress and ethics of
anthropological research.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่ ม-ี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้นคว้ าอิสระและวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระ
การค้ นคว้ าวิจยั หัวข้ อหรื อประเด็นเฉพาะทางมานุษยวิทยาอย่ างพิสดาร ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ ละคน ภายใต้
การแนะนาดูแลของอาจารย์ การเขียนและนาเสนอบทความวิจยั ทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงาน
วิทยานิพนธ์
การสร้ างโครงการและการดาเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะเรื่ องทางมานุษยวิทยา การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา จริยธรรมในการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การค้ นคว้ าอิสระ
ผลงานการค้ นคว้ าอิสระที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่ านได้ น้ัน จะต้ องเป็ นงานเขียนที่เสนอข้ อมูลทางสั งคม
วัฒนธรรม หรื อชาติพันธุ์ จากการทางานภาคสนาม หรื อเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรื อเสนอ
ข้ อสรุปใหม่ ทางทฤษฎีทเี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการ
วิทยานิพนธ์
วิท ยานิ พ นธ์ ที่ มีคุ ณ ภาพเพี ย งพอในระดับ ที่ จ ะผ่ า นได้ น้ั น จะต้ อ งเป็ นงานเขี ย นที่ เ สนอข้ อ มู ล ใหม่ ท างสั ง คม
วัฒนธรรม หรื อชาติพันธุ์ จากการทางานภาคสนาม หรื อเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ แนวความคิดทางมานุษยวิทยา หรื อเสนอ
ข้ อสรุปใหม่ ทางทฤษฎีทเี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการ
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5.3 ช่ วงเวลา
การค้ นคว้ าอิสระ
วิทยานิพนธ์
5.4 จานวนหน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ
วิทยานิพนธ์

ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 3
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

5.5 ข้ อกาหนดการค้ นคว้ าอิสระ การทาวิทยานิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณีนักศึกษาเลือกศึกษาแผน ข
1) นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ได้ เมื่อได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 และศึกษารายวิชามาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า 33 หน่ วยกิต
2) นักศึกษาจะต้ องยื่ นความจานงขอสอบวัด ประมวลความรู้ ต้งั แต่ ภาค 2 ในปี การศึกษาที่ 2 โดยต้ องสอบวัด
คุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง ซึ่งการสอบแต่ ละครั้งต้ องมีระยะห่ างไม่ น้อยกว่ า 90 วัน และจะต้ องสอบให้ ผ่านภายใน
ปี การศึกษาที่ 3 ทั้งนีผ้ ลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
3) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ ซึ่งแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
5.5.2 การเตรียมการและการสอบการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
การเตรียมการค้ นคว้ าอิสระ
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 4 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วย
กิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 33 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
2) ให้ เขียนเป็ นบทความวิชาการ (สามารถเขียนได้ ท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3) กาหนดความยาวไว้ ประมาณ 8,000 – 10,000 คา
4) เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระเสร็จแล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระและ
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้นคว้ าอิสระอย่ างน้ อย 2 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษารวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระและ
การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
5) อาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
1) คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับบัณ ฑิตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และร่ างการค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่
คณะกาหนดไว้
3) รู ปแบบการเขียนการค้ นคว้ าอิสระ ให้ ใช้ รูปแบบเดียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ หรื อตามที่คณะกาหนด โดย
ให้ ระบุปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาไว้ ด้วย
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4) การสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
5.5.3 การเตรียมการและการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
การเตรียมการทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 3 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตในวิชาบังคับและวิชาเลือกสะสมไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย หากเป็ นภาษาต่ างประเทศต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะ
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่ อให้ คณบดีคณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 คน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์
พ.ศ.2553 และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
การค้ นคว้ าอิสระ
1) ประเมิน คุ ณ ภาพเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิส ระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบที่ค ณะแต่ ง ตั้ ง ขึ้น ซึ่ ง
ประกอบด้ วย อาจารย์ ทปี่ รึกษา และกรรมการสอบทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
2) ประเมินผลบทความวิชาการจากการค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ ก่ อนส่ งบทความ
ตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมทีม่ รี ายงานการประชุม (proceeding)
3) ประเมินคุณภาพการค้ นคว้ าอิสระจากการสอบโดยคณะกรรมการสอบ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุ ดเดียวกันกับ
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระทีค่ ณะแต่ งตั้ง
4) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้ องปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ องการแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระและ
กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระและข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
5) การประเมินความก้ าวหน้ าการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

26

วิทยานิพนธ์
1) ประเมินคุณภาพโครงร่ างวิทยานิพนธ์ จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3
คน ซึ่งประกอบด้ วย ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ ทเี่ ป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบัน
2) ประเมินความก้ าวหน้ าในระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสั มมนาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ นักศึกษาเสนอ
ความก้ าวหน้ าของวิทยานิพนธ์ ทกี่ าลังทาอยู่ให้ คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเองตลอดจนคณาจารย์ ในคณะและนักศึกษา
สาขาอื่น ชั้นปี อื่นได้ ร่วมรับฟัง ซักถาม และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่ องานวิทยานิพนธ์ ทนี่ าเสนอ
3) ประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่ วม (ถ้ ามี) ก่ อนส่ งบทความตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ ส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการหรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมทีม่ รี ายงานการประชุม (proceeding)
4) ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ จากการสอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการชุ ด
เดียวกันกับคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ทคี่ ณะแต่ งตั้ง
5) กลไกการทวนสอบมาตรฐาน คณะต้ องปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง การแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535
6) การประเมินความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่ าระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่า
กว่ า C เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้า
ในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่
หลักสู ตรจะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระและวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้
ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ P (ผ่ าน)
และระดับN (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์ การคัดเลือกทีค่ ณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบรายงาน รายงานประจาภาค และ/หรื อ โครงงาน
อื่นๆทีผ่ ้เู รียนได้ รับมอบหมาย
2.4 ปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ต้ องศึกษารายวิชาครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดไว้ ในหลักสู ตร
3.2 ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) กรณีเลือกศึกษาแผน ข
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
3.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระหรื อ การสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย
จากคณะกรรมการสอบที่คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่ งตั้ง และนารายงานการค้ นคว้ าอิสระหรื อ วิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์
และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานการค้ นคว้ าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (proceeding)
3.7 ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะและหลักสู ตรกาหนด
3.8 ชาระหนีส้ ินทั้งหมดต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
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