รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร

: 2522051100073

ภาษาไทย

: หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม

ภาษาอังกฤษ

: Master of Arts Program in Social Research

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่ อเต็ม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (การวิจยั ทางสังคม)
ชื่ อย่ อ

ภาษาอังกฤษ

สม.ม. (การวิจยั ทางสังคม)

ชื่ อเต็ม Master of Arts (Social Research)
ชื่ อย่ อ

M.A. (Social Research)

3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั ทางสั งคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติใน

ปี

การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจยั
8.2 นักวิชาการ
8.3 ครู /อาจารย์
8.4 นักพัฒนาสังคม
8.5 นักพัฒนาชุมชน
8.6 อาชีพอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งในภาครัฐและเอกชน
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10-11 (พ.ศ.2550-2559) ซึ่งเป็ นแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
คนไทยจากทุกภาคส่ วน ทุกหมู่เหล่ า ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศได้ ร่วมกันดาเนินการในทุกขั้นตอนอย่ างกว้ างขวาง การวางแผนหลักสู ตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม ฉบับปรับปรุงนี้ จึงยังคงเน้ นและให้ ความสาคัญอย่ างมากกับการออกแบบ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งในด้ านการบริหารจัดการ มาตรฐานทาง
การศึกษาและเป้ าหมายของหลักสู ตรบนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยโดย
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สามารถที่จะบู รณาการองค์ ความรู้ ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและก้ าวทันต่ อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่ างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว โดยยึดหลักของการมีส่วนร่ วมและผลประโยชน์ ของส่ วนรวม ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ ที่ว่าด้ วยการปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสั งคมนอกจากจะออกแบบโดย
อาศัยสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่ าวข้ างต้ น ยังได้ อาศัยสถานการณ์ ทางสั งคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ ว ซับซ้ อน และเกิดความขัดแย้ งทางสั งคมในทุก ๆ ระดับชั้นทางสั งคมอย่ างกว้ างขวาง จากการที่ประเทศไทยต้ องเผชิญกับ
ความท้ าทายจากบริ บทการเปลี่ยนแปลงนีเ้ อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรที่ทาให้ ประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุอย่ างรวดเร็ว ยังผลให้ เกิดภาระพึ่งพิงสู งขึน้ คนวัยแรงงานต้ องรับภาระเพิ่มขึน้ ในการดูแลผู้สูงอายุ ขณะที่พื้นฐานความรู้
ทักษะ และผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับที่ต่า การบริการทางสาธารณสุ ขถึงแม้ จะทั่วถึงแต่ ก็ยังขาดประสิ ทธิภาพและไม่
เท่ าเทียมกัน การทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมเพื่อประโยชน์ ในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง การป้ องกันปัญหาที่มีแนวโน้ มว่ า
จะเกิด ขึ้น และการพัฒ นาทางสั ง คมนั้ น จึง จาเป็ นต้ อ งอาศั ย “นั ก วิจัย ทางสั ง คม” หลัก สู ต รฉบั บ ปรั ง ปรุ ง นี้จึง ยัง คงมุ่ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ สังคมโดยรวมบนพื้นฐานของหลักสู ตรทีป่ ระกอบด้ วยรายวิชาต่ าง ๆ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่กาหนดขึน้ ภายใต้ การ
เสริมสร้ างทุนของประเทศ ทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งอย่ างต่ อเนื่ อง โดย
ยึดคนเป็ นศู นย์ กลางในการพัฒนา
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ความสาเร็จหรื อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม ไม่ ว่าจะเป็ นในระดับ
ท้ องถิ่น ระดับภูมภิ าค หรื อระดับชาติ ย่ อมต้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถในการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนา
ประเทศอย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลตามมาเป็ นสาคัญ การที่จะทาให้ เกิดความสาเร็จหรื อบรรลุเป้ าหมายเช่ นนั้นได้
จะต้ องอาศัยนักวิจัยที่สามารถวางแผนออกแบบการวิจัยเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้ องและเหมาะสม
ตามหลักวิชาการมาประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลในรู ปแบบต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้
นักวิจัยยังจะต้ องสามารถทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสั งคมและผลิตผลงานวิจัยพร้ อมกับเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจสาหรั บผู้บริ หารในการแก้ ไขและป้ องกันปัญหาในเชิงนโยบายได้ จริยธรรมในการปฏิบัติการวิจัยเป็ นอีกสิ่ ง
หนึ่งทีส่ าคัญทีน่ ักวิจยั พึงมี
หลักสู ตรสั ง คมวิทยาและมานุ ษ ยวิท ยามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการวิจัยทางสั ง คม ฉบั บปรั บ ปรุ งนี้น อกจากจะเป็ น
หลักสู ตรที่สามารถสร้ างนักวิจัยที่มีคุ ณสมบัติดังกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว ยังเป็ นหลักสู ตรที่สอนให้ ผู้เรี ยนเป็ นนักวิจัย ทางสั งคมที่มี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มีความรู้ ท างวิช าการ มีทัก ษะทางปั ญญา มีทัก ษะในการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและมีค วาม
รับผิดชอบ ตลอดจนมีทกั ษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข สามารถทีจ่ ะสื่ อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ท้งั 5 ด้ านในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็ นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติอกี ด้ วย
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลัก สู ต รสั ง คมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวิจั ย ทางสั ง คม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นี้ ยั ง คงมุ่ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในเชิ งวิชาการในการที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ ทางสั งคมได้ สามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการที่เป็ นที่ยอมรั บผ่ านการเผยแพร่ ท้ังในลักษณะที่เป็ นวิทยานิพนธ์

สารนิพนธ์ และบทความทางวิชาการ ตลอดจนการ

นาเสนองานทางวิชาการผ่านเวทีต่าง ๆ อาทิ เวทีสัมมนาเชิงวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุ มเครื อข่ ายสั งคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็ นต้ น นอกจากนีห้ ลักสู ตรฯ นีย้ งั จะมีการบริการวิชาการแก่ สังคมโดยเน้ นการทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวมโดยไม่ หวัง
ผลตอบแทนเป็ นสาคัญ และส่ งเสริ มการท านุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมผ่ านการทากิจกรรมต่ าง ๆ ในระหว่ า งที่ศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ เกิดความรู้ สึกหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่ าของศิ ลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่ อกันมารุ่ นต่ อรุ่ น สิ่ งเหล่ านี้เองที่
หลักสู ตรฯจะปลู กฝังและแทรกซึ มผ่ านรายวิชาต่ าง ๆ จึงมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของคณะสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาที่
กาหนดไว้ 4 ข้ ออย่ างครบถ้ วนและสมบูรณ์ กล่ าวคือ 1) ผลิต บัณฑิตให้ มีความรู้ รอบ รู้ ลึก และหลากหลายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ปรากฏการณ์ ทางสั งคมและวัฒนธรรมในแง่ มุมต่ าง ๆ โดยเฉพาะปรากฏการณ์ ร่วมสมัย รวมทั้งมีความสามารถศึ กษา พัฒนาองค์
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการศึกษาวิจยั ทีถ่ ูกต้ อง เชื่ อถือได้ 2) ผลิต ส่ งเสริม และสนับสนุนการ
วิจัย อันเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้ เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต 3) ให้ บริการทางวิชาการ เพื่ อกระจายความรู้ สู่
สังคม และ 4) ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอน สร้ างและเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ และ
การตระหนักถึงคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรม
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1

ปรัชญา
การวิจัยทางสั งคมเป็ นกระบวนการในการศึกษาค้ นคว้ าหาคาอธิบาย คาตอบ และความจริงในสั งคมและปรากฏการณ์

ต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยผ่านกระบวนทัศน์ ทเี่ ป็ นแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเกิดจากการนาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติมา
อธิบาย โดยเชื่ อว่ าตามหลักการแล้ วไม่ มีอะไรแตกต่ างกันระหว่ างปรากฏการณ์ ธรรมชาติและปรากฏการณ์ ทางสั งคม และคตินิยม
แนวการตีความ ซึ่ งเป็ นกระบวนทัศน์ ที่ม่ ุงทาความเข้ าใจการกระทา แนวปฏิบัติ และรู ปแบบของวิถีชีวิตของผู้คนที่นามาศึ กษา
เพื่อทีจ่ ะรู้ ถึงแบบแผนและความหมายที่ก่อให้ เกิดการกระทาหรื อปรากฏการณ์ ทางสั งคมขึน้ อย่ างมีเหตุผล แนวทางในการวิจัยทาง
สังคมจึงสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ แนวทางแรก การวิจัยเชิงปริมาณตามแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเป็ นวิธีการหา
ความรู้ โดยใช้ วิธีการนิรนัยที่นาเอาความรู้ ที่มีอยู่เดิมจากการค้ นคว้ ามาตั้งเป็ นสมมุติฐานเพื่อพิสูจน์ ความจริงผ่ านการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในภาคสนามโดยอาศัยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อแบบทดสอบเพื่อรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขแล้ วนามาวิเคราะห์ โดย
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อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตเิ พื่อหาคาตอบของสมมุตฐิ านทีต่ ้งั ขึน้ วิธีการดังกล่ าวนีส้ ามารถที่จะกล่ าวสรุ ปโดยทั่ว ๆ ไป
ได้ เพราะการอนุมานข้ อมูลจากตัวอย่ างไปสู่ ประชากรได้ อาศัยหลักวิชาทีม่ คี วามเหมาะสม ถูกต้ องและน่ าเชื่ อถื อ อีกแนวทางหนึ่งใน
การวิจยั ทางสังคมคือ การวิจยั เชิงคุณภาพตามแนวคิดคตินิยมแนวการตีความ ที่เป็ นวิธีการหาความรู้ โดยวิธีการอุปนัย ซึ่งพยายาม
หาข้ อมูลจากภาคสนามเพื่ อนาไปสร้ างเป็ นสมมุติฐานหรื อทฤษฎีต่อไป วิธีการนี้จะเน้ นการเก็บข้ อมูลเชิ งคุณภาพกล่ าวคือผู้วิจัย
จะต้ องเข้ าไปคลุกคลีกับสั งคมในเรื่ องที่จะศึกษาวิจัยเป็ นเวลานานพอสมควรเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีลักษณะเนื้อหาสาระแก่ นสารของ
ความรู้ การวิเคราะห์ ข้อมูลจึงไม่ จาเป็ นต้ องอาศัยเทคนิคทางสถิติ วิธีการนีจ้ ะทาให้ ได้ ข้อมูลที่มีความลึก สามารถนาเสนอข้ อมูลได้
อย่ างมีรายละเอียดและเข้ าใจได้ ผ่านการเก็บข้ อมูลเฉพาะชุ มชนหรื อเฉพาะบริบทของสั งคมในบางที่ แต่ จะไม่ สามารถนาความรู้ ที่
ได้ ม านี้ก ล่ า วสรุ ป โดยทั่ว ๆ ไปได้ ดัง นั้ น กระบวนทัศ น์ ใ นการศึ ก ษาหรื อ แนวทางในการวิจัย ทางสั ง คมเพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ทางสั งคมหนึ่ง ๆ คงไม่ สามารถระบุได้ ว่ากระบวนทัศน์ หรื อแนวทางการวิจัยแบบใดคือสิ่ งที่ดีที่สุด เนื่ องมาจากความ
แตกต่ างของแนวคิด ระเบียบวิธีวจิ ยั และลักษณะของข้ อมูล ตลอดจนเงื่อนไขในการศึกษา ดังนั้น การศึกษา ค้ นคว้ า และวิจัยเพื่อหา
คาตอบ ความรู้ และความจริงจาเป็ นต้ องพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนทัศน์ และแนวทางการวิจัยที่สามารถใช้ ศึกษาสั งคมที่
นับวันจะมีความสลับซับซ้ อนและหลากหลายมากขึน้ เรื่ อย ๆ โดยอาจจะดึงเอาจุดเด่ นของแนวคิดและวิธีการทั้งสองมาหาจุดร่ วมกัน
และผสมผสานกัน ดังนั้นหลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาการวิจยั ทางสังคมนีจ้ งึ มีปรัชญาทีจ่ ะเน้ นทั้งสองกระบวนทัศน์
และแนวทางในการวิจัยเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และความเข้ าใจทั้งสองแนวคิด อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสั งคมที่มี
คุณภาพและยัง่ ยืน
1.2

ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศทั้งในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไม่ ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อระดับชาติ ให้

ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามแผนการในเชิงนโยบายได้ น้ันขึน้ อยู่กับหลายปัจจัย เช่ น คน งบประมาณ ระยะเวลา สิ่ งเร้ า
เป็ นต้ น แต่ สิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดในการพัฒนาประเทศคงปฏิเสธไม่ ได้ ว่าคือ ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคนเพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน การเมืองทีม่ คี วามมัน่ คง และสังคมทีม่ คี ุณภาพจึงเป็ นสิ่งทีภ่ าครัฐจาเป็ นต้ องมุ่งเน้ นทีก่ ารพัฒนาองค์ ความรู้
ทักษะ พฤติกรรม และจริ ยธรรมเป็ นสาคัญ ซึ่งมหาบัณฑิตที่หลักสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาการวิจัยทางสั งคมนี้ได้
ออกแบบและวางแผนเพื่ อผลิตคนที่มีองค์ ประกอบดังกล่ าว ทุกข้ อทั้งในการให้ ความรู้ ในเชิ งวิชาการผ่ านการเรี ยนการสอนใน
ภาคทฤษฎีเพื่อทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสังคม การฝึ กทักษะการวิจยั ในภาคสนามผ่านรายวิชาต่ าง ๆ ทีม่ กี ารฝึ กภาคปฏิบัติ ซึ่ง
จะทาให้ นักศึกษารู้ จกั การวางแผน บริหารจัดการ และฝึ กทักษะการทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ เสริมสร้ างพฤติกรรมที่รู้ จักการสั งเกต ตั้ง
ข้ อสงสั ยและคาถามในปรากฏการณ์ ทางสั งคมที่เกิดขึน้ ได้ และที่สาคัญคือจะต้ องเป็ นผู้ที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติการวิจัย ดังนั้น
หลักสู ตรฯ นีจ้ ึงสามารถตอบสนองความต้ องการของสั งคมในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสั งคม
และสามารถผลิตผลงานวิจยั เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรื อบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้ านไม่ ว่า
จะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ การเมื อง และสั งคมได้ สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ทีม่ ่ งุ เน้ นการพัฒนาคนและสังคมทีม่ คี ุณภาพในปัจจุบัน

5

1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในการวางแผนงานวิจยั ทั้งกระบวนการ
2) มีทกั ษะในการเก็บรวบรวมช้ อมูล วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้ อมูลอย่ างมีระเบียบแบบแผน
3) สามารถปฏิบัตงิ านวิจยั ทางสังคม สามารถริเริ่มและดาเนินการวิจยั ได้ อย่ างเป็ นอิสระด้ วยตนเอง
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1

ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ

1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี

1.3

การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1

วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 17.30 น. ถึง 20.30 น. และ/หรื อ
เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ า ทางการวิจัยทางสั งคม หรื อสาขาวิชาสั งคมวิทยา หรื อ
สาขามานุษยวิทยา หรื อสาขาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้ อง หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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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) เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ กษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) บางรายขาดทุนการศึกษา
2) คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาได้ ไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาไม่ มพี ืน้ ฐานทางสังคมวิทยาและสถิติ

2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ประสานงานหรื อจัดหาทุนจากแหล่ งทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้ นักศึกษา
2) ให้ ผ้ทู สี่ อบภาษาอังกฤษได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยต้ องลงทะเบียนเรียนและสอบให้ ผ่านวิชา มธ.005

และ มธ.006 หรื อสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS จนกว่ าจะผ่ านเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย กาหนดเพื่อ
สาเร็จการศึกษา
3) ให้ นักศึกษาทีไ่ ม่ มพี ื้นฐานทางสังคมวิทยาและสถิตไิ ด้ เรียนวิชาพื้นฐานในภาคฤดูร้อนก่ อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษา
แรกของปี การศึกษาแรกทีเ่ ข้ าเรียน
2.7

2.8

ระบบการศึกษา


แบบชั้นเรียน



แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก



แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก



แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)



แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต



อื่นๆ (ระบุ)

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19

1

แก้ ไขข้ อความจากเดิม คือ ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบภาษาต่ างประเทศ
สาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้ อ 6(2)

7

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1

หลักสู ตร
3.1.1

จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง

น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
1)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

2)

วิทยานิพนธ์

(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

4

หน่ วยกิต

36

หน่ วยกิต

4

หน่ วยกิต

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

2)

หมวดวิชาบังคับ

15

หน่ วยกิต

3)

หมวดวิชาเลือก

9

หน่ วยกิต

4)

วิทยานิพนธ์

12

หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ สม./ SA หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาการวิจัยทาง
สังคม
เลขหลักหน่ วย
เลข 1-9

หมายถึง ลาดับของแต่ ละกลุ่ม/หมวดวิชา

เลขหลักสิบ
เลข 0

หมายถึง วิชาบังคับ

เลข 1

หมายถึง วิชาเลือกในหมวดวิชาแนวคิดและทฤษฎี

เลข 2

หมายถึง วิชาเลือกในหมวดวิชาเครื่ องมือและระเบียบวิธี

เลขหลักร้ อย
เลข 5

หมายถึง วิชาพื้นฐาน

เลข 6

หมายถึง วิชาระดับต้ น

เลข 7

หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

เลข 8

หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน

4 หน่ วยกิต

นักศึ กษาทั้ง 2 แผนการศึ กษา ต้ องศึ กษาวิชาเสริ มพื้นฐานทั้ง 2 วิชา ให้ ได้ ค่ าระดับ P (ผ่ าน) จึงจะสามารถจด
ทะเบียนศึกษาในหลักสู ตรได้
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

สม.501

หลักสังคมวิทยา

SA501

Principles of Sociology

สม.502

สถิตพิ ื้นฐานเพื่อการวิจยั ทางสังคม

SA502

Fundamental Statistics for Social Research
3.1.3.2 วิชาบังคับ

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

15 หน่ วยกิต

นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้ องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

สม.601

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่ วมสมัย

SA601

Contemporary Sociological Theory

สม.602

วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงคุณภาพ

SA602

Methodology for Qualitative Research

สม.603

วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงปริมาณ

SA603

Methodology for Quantitative Research

สม.604

สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางสังคม

SA604

Statistics for Social Research

สม.605

สัมมนาปฏิบัตกิ ารวิจยั

SA605

Seminar in Research Practice

3.1.3.3 วิชาเลือก

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

9 หน่ วยกิต

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้ เลือกศึกษาอย่ างน้ อย 1 วิชาจากกลุ่มแนวคิดและทฤษฎี เลือกศึ กษา 1 วิชาจาก
กลุ่มเครื่ องมือและระเบียบวิธี และเลือกศึกษาจากวิชาทีเ่ ปิ ดในหรื อนอกหลักสู ตรหรื อนอกคณะอีก 1 วิชา รวมทั้งหมด 9 หน่ วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มแนวคิดและทฤษฎี
สม.611

กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม

SA611

Social Organization Process

สม.612

มุมมองทางสังคมวิทยาว่ าด้ วยจิตวิทยาสังคม

SA612

Social Psychology in Sociological Perspectives

สม.613

การเปลีย่ นแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

SA613

Social Change and Social Movement

สม.614

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศาสนา

SA614

Sociology and Anthropology of Religion

สม.615

ประเด็นเพศภาวะในสังคมวิทยา

SA615

Gender Issues in Sociology

สม.616

สังคมวิทยาวัฒนธรรม

SA616

Cultural Sociology

สม.617

สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางสังคมวิทยา

SA617

Seminar in Sociological Theories/ Theory and Issues

สม.618

สังคมวิทยาว่ าด้ วยความเป็ นอื่น

SA618

Sociology of Otherness

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

กลุ่มเครื่ องมือและระเบียบวิธี
สม.621

การอ่ านและการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อการวิจยั ทางสังคม

SA621

Creative Reading and Writing for Social Research

สม.622

การวิเคราะห์ เชิงพหุตวั แปรและการสร้ างเครื่ องมือวัด

SA622

Multivariate Analysis and Measurement

สม.623

วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงสารวจ

SA623

Methodology for Survey Research

สม.624

วิธีวทิ ยาวิจยั ประเมินผล

SA624

Methodology for Evaluation Research

สม.625

วิธีวทิ ยาวิจยั นโยบายทางสังคม

SA625

Methodology for Social Policy Research

สม.626

วิธีวทิ ยาวิจยั ข้ ามพรมแดน

SA626

Methodology for Trans-border Research

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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สม.627

การจัดการข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทางสังคม

SA627

Data Management for Social Research

สม.628

การวิจยั ประเด็นอ่ อนไหว

SA628

Research on Sensitivity Topics

สม.629

สัมมนาวิธีวทิ ยาการวิจยั ทางสังคม

SA629

Seminar in Social Research Methodology

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

แผน ก1
สม.803

วิทยานิพนธ์

SA803

Thesis

36

แผน ก2
สม.800

วิทยานิพนธ์

SA800

Thesis

12

11

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
สม.501 หลักสังคมวิทยา

2 หน่ วยกิต

สม.502 สถิตพิ ื้นฐานเพื่อการวิจยั ทางสังคม

2 หน่ วยกิต

รวม

4 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก1
ภาคเรียนที่ 1
วิทยานิพนธ์

รวม

ภาคเรียนที่ 1
9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์

รวม

แผน ก แบบ ก2
สม.601 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่ วมสมัย 3 หน่ วยกิต
สม.602 วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงคุณภาพ

3 หน่ วยกิต

สม.604 สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางสังคม

3 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

สม.603 วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงปริมาณ

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก1
ภาคเรียนที่ 1

แผน ก แบบ ก2
ภาคเรียนที่ 1

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

สม.605 สัมมนาปฏิบัตกิ ารวิจยั

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์

3 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 สามารถลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ได้ต้งั แต่ภาคการเรียนที่ 1 ปี การศึกษาแรก
โดยลงทะเบียนเรียนได้ อย่ างน้ อย 3 หน่ วยกิตและไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต
3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

1) วิชาเสริมพื้นฐาน
สม.501 หลักสังคมวิทยา

2 (2-0-6)

SA501 PRINCIPLES OF SOCIOLOGY
แนวคิดพื้นฐาน ธรรมชาติและขอบเขตของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้ างสั งคม สถาบันทางสั งคม การ
ควบคุมทางสั งคมและการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อชี วิตทางสั งคม การกระทาระหว่ างกันทางสั งคม และ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและสังคม
Theoretical Foundation, Nature and Scope of Sociology, Social Organization, Social Structure, Social Institution,
Social Control and Social Change, Factors effecting Social Life, Social Interaction and Interpersonal and Social Relations
สม.502 สถิตพิ ื้นฐานเพื่อการวิจยั ทางสังคม

2 (2-0-6)

SA502 FUNDAMENTAL STATISITCS FOR SOCIAL RESEARCH
หลักการทางสถิตปิ ระยุกต์ เพื่อการวิจยั ทางสังคม แนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม ความสาคัญของข้ อมูล โครงสร้ างข้ อมูล การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การนาเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน รวมถึงตัวอย่ างการนาไปประยุกต์ ใช้ จริง
ในการวิจยั ทางสังคม
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Principle of Applied Statistics for Social Research, Positivism, Essential of Data, Data Construction, Collecting Data,
Presenting Data, Analyzing Data, Descriptive Statistics, Inferential Statistics, Including Examples for Social Research
2) วิชาบังคับ
สม.601 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่ วมสมัย

3 (3-0-9)

SA601 CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL THEORY
สานักคิดหลักทางสังคมวิทยา ได้ แก่ แนวทฤษฎีโครงสร้ างการหน้ าที่ แนวทฤษฎีความขัดแย้ ง เน้ นแนวคิดหลังมาร์ กซ์ แนว
ทฤษฎีก ารแลกเปลี่ย น และทฤษฎีก ารเลื อ กด้ วยหลัก เหตุ แ ละผล แนวทฤษฎีก ารปฏิ สั ง สรรค์ เ ชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ สั ง คมวิท ยาแนว
ปรากฏการณ์ วทิ ยา สังคมวิทยาแนวสตรีนิยม ประเด็นถกเถียง แนวโน้ มและพัฒนาการในทางทฤษฎีสังคมวิทยา อาทิ การสร้ างบูรณา
การระหว่ างการวิเคราะห์ ระดับจุลภาค-มหภาค และผู้กระทา-โครงสร้ าง
Major Sociological Theories, including: Structural Functionalism, Conflict Theories focus on Post Marxist
Theories, Exchange Theories and Rational Choices, Symbolic Interactionism, Phenomenology, Feminism and debates
concerning trends and development in Sociological Theories, for example: integration of Macro and Micro Analysis and
Agency –Structure analysis.
สม.602 วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงคุณภาพ

3 (3-0-9)

SA602 METHODOLOGY FOR QUALITATIVE RESEARCH
ตรรกการวิจัยเชิ งคุณภาพในสั งคมวิทยา ได้ แก่ ฐานสมมุติด้านญาณวิทยาและวิธีวิทยา เน้ นการพัฒนาทฤษฎีทางสั งคม
วิทยา การสร้ างทฤษฎีจากฐานข้ อมูลเชิงประจักษ์ วิธีอุปนัยเชิงวิเคราะห์ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการสั งเกต รู ปแบบต่ าง ๆ
การสั มภาษณ์ เจาะลึก การวิจัยสนาม การบันทึกข้ อมูล การวิเคราะห์ เนื้อหา การจัดการข้ อมูลในการวิจัยเชิ งคุณภาพ และการทา
รายงานการวิจยั
The course aims to explore logical and philosophical roots of qualitative research including epistemological and
methodological assumptions. It then proceeds to explain various ways that qualitative research is linked to theories. The
course also covers methods used in data gathering, such as participant observation, qualitative interview, ethnography.
Logical induction, grounded theory, textual analysis and discourse analysis are explored as data reduction techniques and
data analysis. This course ends with workshop on writing up research findings.
สม.603 วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงปริมาณ

3 (3-0-9)

SA603 METHODOLOGY FOR QUANTITATIVE RESEARCH
ตรรกการวิจยั เชิงปริมาณในสังคมวิทยา ได้ แก่ ฐานสมมุตดิ ้ านญาณวิทยาและวิธีวิทยา การใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบต่ าง ๆ เช่ น การวิจัยเชิ งสารวจ การวิจัยเชิ งการทดลอง การออกแบบการวิจัย กระบวนการสร้ างกรอบแนวคิด กระบวนการ
กาหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร การวิเคราะห์ ข้อมูล และการทารายงานการวิจยั
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The Logic of quantitative research in sociology including the assumption of epistemology and methodology. Uses
of the variety of quantitative research methods such as survey and experimental research. Practices of conducting
research process including research designing, constructing conceptual framework, operationalization, data analyzing
and writing research papers.
สม.604 สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางสังคม

3 (3-0-9)

SA604 STATISTICS FOR SOCIAL RESEARCH
บทบาทของสถิติศาสตร์ ในการวิจัยทางสั งคม การออกแบบวางแผนการวิจัยเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล ทั้งการสุ่ มตัวอย่ างและการ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัด สถิติเชิ งพรรณนา ทั้งการนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบต่ าง ๆ การหาแนวโน้ มเข้ าสู่ ส่วนกลางของ
ข้ อมูลและการวัดการกระจายของข้ อมูล สถิตเิ ชิงอนุมานทั้งการประมาณค่ าและการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงซ้ อน สถิตทิ ไี่ ม่ องิ พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ระหว่ างตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตเิ หล่ านีจ้ ะเน้ นการนาไปใช้ กบั ประเด็นการวิจยั ทางสังคมเป็ นสาคัญ
Role of Statistics in Social Research, Design How to get the Data, Sampling and Measurement, Descriptive
Statistics (Measure of Central Tendency and Dispersion), Inferential Statistics (Estimation and Hypothesis Testing),
Comparison of Two Population Groups, Analysis of Variance, Multiple Comparison, Nonparametric Statistics,
Association of Bivariate, and All Statistical Data Analysis Techniques will focus on Social Research Examples
สม.605 สัมมนาปฏิบัตกิ ารวิจยั

3 (3-0-9)

SA605 SEMINAR IN RESEARCH PRACTICE
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อฝึ กให้ นักศึกษาเชื่ อมโยงทฤษฎีทางสังคมวิทยาและระเบียบวิธีวจิ ยั เพื่อวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ทาง
สั งคม การเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาตามความสนใจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง การกาหนดกรอบแนวคิด การสร้ างเครื่ องมือวัด การเลือกตัวอย่ าง การวางแผนการจัดการในการเก็บข้ อมูล
และการวิเคราะห์ ข้อมูล
This course aims to develop an ability to integrate sociological theory and methodology into a particular
research. It focuses on developing a research project, especially determining research questions, reviewing literatures,
elaborating conceptual/theoretical framework, designing research measurement, sampling, data collection, and data
analysis.
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2) วิชาเลือก
2.1) กลุ่มแนวคิดและทฤษฎี
สม.611 กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม

3 (3-0-9)

SA611 SOCIAL ORGANIZATION PROCESS
มโนทัศน์ สาคัญเกีย่ วกับกระบวนการสร้ าง การธารง และการเปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการทางสังคม
เช่ น ความขัดแย้ งทางสั งคม การควบคุมทางสั งคม ความเป็ นปึ กแผ่ นทางสั งคม และการจัดช่ วงชั้นทางสั งคม รวมทั้งหน่ วยการจัด
ระเบียบประเภทต่ างๆ
Important concepts on processes of constructing, maintaining and changing social organization. Social processes
such as social conflict, social control, social solidarity and social stratification. Including units of social organization.
สม.612 มุมมองทางสังคมวิทยาว่ าด้ วยจิตวิทยาสังคม

3 (3-0-9)

SA612 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES
จุดร่ วมและจุดต่ างระหว่ างจิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยากับแนวจิตวิทยา จิตวิทยาสังคมกระแสหลักในสังคมวิทยา ได้ แก่
จิตวิทยาสังคมแนวโครงสร้ างและจิตวิทยาสังคมแนวการปฏิสังสรรค์ โดยรวมถึงทฤษฎีย่อย เช่ น ทฤษฎีอัตตะและอัตลักษณ์ ทฤษฎี
การแลกเปลีย่ นทางสังคม ทฤษฎีบทบาทและกลุ่มอ้ างอิง กรอบวิเคราะห์ เชิงนาฏการ และสั งคมวิทยาว่ าด้ วยอารมณ์ พัฒนาการทาง
ทฤษฎีและประเด็นถกเถียงเกีย่ วกับจิตวิทยาสังคมในปัจจุบัน
Compare and contrast between sociological social psychology and psychological social psychology major
sociological social psychological: contextual social psychology and interactionist social psychology; including specific
Theories and perspectives such as refound identity Theory, social exchange theory, role and reference group perspective,
dramaturegical perspective, and sociology of emotion. Theorelical development and current issues or social psychology.
สม.613 การเปลีย่ นแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

3 (3-0-9)

SA613 SOCIAL CHANGE AND SOCIAL MOVEMENT
การอธิบายการเปลีย่ นแปลงทางสังคมโดยใช้ มุมมองทางสังคมวิทยาเพื่อวิเคราะห์ สภาวะทางสั งคม เช่ น ความเป็ นสมัยใหม่
สั งคมยุคหลังอาณานิคม ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ และสั งคมยุคหลังสมัยใหม่ เป็ นต้ น อภิปรายแนวคิดและรู ปธรรมของการเคลื่ อนไหวทาง
สั งคมและกระบวนการที่คนกลุ่มต่ างๆ ใช้ ในการตอบโต้ การเปลี่ยนแปลง เช่ น การเมื อง ของอัตลักษณ์ การต่ อสู้ ทางวัฒนธรรม การ
เคลื่อนไหวข้ ามพรมแดนและรัฐชาติ การเคลื่อนไหวบนโลกไซเบอร์ เป็ นต้ น
Employing Sociological Theories to analyze social situations such as Modernity, Post Colonial Era, Global
Capitalism. Discuss approaches and concrete forms of social movements, processes by which people use to confront
changes such as, the uses of Identity Politics, Cultural Movements, Cross Border Movements, and Movements in Cyber
Space
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สม.614 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศาสนา

3 (3-0-9)

SA614 SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF RELIGION
ศึ กษามุมมองทางสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาที่มีต่อการศึ กษาศาสนาทั้งในยุคคลาสสิ คและร่ วมสมัย ระเบียบวิธีใน
การศึกษาศาสนา การเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในบริบททางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่ างๆ ความสั มพันธ์ ระหว่ างกัน
ของศาสนา สั งคม และปั จเจก ประเด็นศึ กษาร่ วมสมัย อาทิเช่ น ศาสนาในชนกลุ่มน้ อย หรื อ กลุ่มคนที่เ ป็ นชายขอบในสั งคม
fundamentalism ในโลกสมัยใหม่ บทบาทของศาสนาในการเมืองระดับภูมภิ าคและระดับโลก ศาสนากับเพศภาวะ
The sociological and anthropological perspectives on classical and contemporary religious studies.
Methodological approaches to study religion. Transformation of religious institutions in the context of historical and
cultural relationship between religion, individuals and society. Contemporary issues such as religion in minority groups or
marginalized people in society. Fundamentalism In the modern world. Roles of religion in regional and global politics.
Religion and gender.
สม.615 ประเด็นเพศภาวะในสังคมวิทยา

3 (3-0-9)

SA615 GENDER ISSUES IN SOCIOLOGY
การใช้ มุ ม มองทางสั งคมวิ ท ยาอธิ บ ายประเด็ น ต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ เพศภาวะ อาทิ การนิ ย ามเพศ/เพศภาวะ
การประกอบสร้ างของเพศภาวะในสั งคมและวั ฒนธรรม ความสั มพันธ์ ระหว่ างเพศภาวะและชี วิตครอบครัว (เช่ น ความเป็ นแม่
ความเป็ นพ่ อ และคนรักเพศเดียวกัน) รู ปแบบต่ างๆ ของการข้ ามเพศ/เพศภาวะ และการเมืองว่ าด้ วยเรื่ องร่ างกาย เป็ นต้ น วิพากษ์
ความแตกต่ างทางเพศภาวะในฐานะทีเ่ ป็ นรากฐานของการจัดระเบียบทางสังคม ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ และความสัมพันธ์ เชิงอานาจ
อภิปรายข้ อโต้ แย้ งทางทฤษฏีและวิธีวจิ ยั ในประเด็นเพศภาวะ
Sociological perspectives on gender issues such as gender and sexuality, social construction of gender in societies,
gender relations and family lives (such as motherhood, fatherhood and sexual diversities), transgender and politics of the
body. Criticize gender differences as a basis of social organization, symbolic order and power relations. Discuss debates on
theories and methodologies on gender issues.
สม.616 สังคมวิทยาวัฒนธรรม

3 (3-0-9)

SA616 CULTURE SOCIOLOGY
ทฤษฎี วิ ธี วิ จั ย และประเด็ น ส าคั ญ ของสั ง คมวิ ท ยาวั ฒ นธรรม อาทิ กระบวนการทางสั ง คมที่ ค นกลุ่ ม ต่ างๆ
ใช้ ในการสร้ างความหมายและสั ญลักษณ์ (ในงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ภาพยนตร์ และศิลปะร่ วมสมัยต่ างๆ) ผลกระทบของ
ความหมายและสั ญลักษณ์ ที่มีต่อสั งคม วิเคราะห์ บทบาทของวัฒนธรรมในการต่ อสู้ เพื่อแย่ งชิงอานาจ การใช้ วัฒนธรรมเพื่อสร้ าง
และรักษาความสัมพันธ์ และ/หรื อ อานาจของคนกลุ่มต่ างๆ ในสังคม
Theories, methods and major issues of Cultural Sociology including: social movements by construction of
meanings and symbols ( as in arts, music, literature, films, and other forms of contemporary arts). Consequence of
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meanings and sings constructed by the movements to society, analyze roles of culture as means to confront power , the use
of culture to develop and maintain social relations and/or power of different social groups
สม.617 สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางสังคมวิทยา

3 (3-0-9)

SA617 SEMINAR IN SOCIOLOGICAL THEORIES/ THEORY AND ISSUES
ประเด็นเฉพาะทางทฤษฎีสังคมวิทยาร่ วมสมัย ข้ อโต้ แย้ ง ข้ อวิพากษ์ ทฤษฎี และข้ อเสนอใหม่ ทางทฤษฎีสังคมวิทยา และ
แนวคิดทางปรัชญา เช่ น แนวการตีความ สัญวิทยา การประกอบสร้ าง และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ หลังโครงสร้ างนิยม หลังอาณานิคม
เป็ นต้ นโดยอภิปรายผ่านงานเชิงปรัชญาและงานวิจยั ทางสังคมวิทยาในประเด็นต่ างๆ อาทิ ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเมือง
สังคมชนบท ครอบครัว เป็ นต้ น
Contemporary Theoretical issues, debates and critique of Sociological Theories. New sociological approaches and
philosophy include: Post Modernism, Post Structuralism, Post Colonialism through the discussion of sociological research
findings in several issues: religion, economic, politic, urban society, rural society, and family
สม.618 สังคมวิทยาว่ าด้ วยความเป็ นอื่น

3 (3-0-9)

SA618 SOCIOLOGY OF OTHERNESS
ศึ กษาพัฒนาการแนวคิดและทฤษฏีที่อธิ บายสั งคมวิทยาว่ าด้ วยความเป็ นอื่ น อุดมการณ์ ทางวัฒนธรรมและมายาคติ
เกีย่ วกับสังคมวิทยาว่ าด้ วยความเป็ นอื่นที่ถูกสร้ างทั้งในจินตนาการของผู้คน สาธารณะและสถาบันทางสั งคม ศึกษาสั งคมวิทยาว่ า
ด้ วยความเป็ นอื่ นซ้าซ้ อนที่สัมพันธ์ กับสถานภาพทางสั งคม เช่ น เชื้ อชาติ ชนชั้ น เพศภาวะ ความเชื่ อทางศาสนา ความนิยมทาง
การเมื อง เป็ นต้ น ศึ กษาประสบการณ์ ชีวิต การต่ อสู้ และการถู กกดขี่ ภายใต้ บริ บทการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม เช่ น ยุคอาณานิคม หลังอาณานิคม การย้ ายถิ่น เป็ นต้ น
The developments of Sociological perspectives and theories on otherness, cultural ideologies and myths
constructed by people’s imaginations, public and social institutes. Study Sociological perspectives on multiple
marginalities related to social statuses such as race, class, gender, religious beliefs and politics. Study lived-experiences,
social movement and oppression in the contexts of historical, economic, political and social changes such as colonial
period, post-colonial period as well as migration.
2.2) กลุ่มเครื่ องมือและระเบียบวิธี
สม.621 การอ่ านและการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อการวิจยั ทางสังคม

3 (3-0-9)

SA621 CREATIVE READING AND WRITING FOR SOCIAL RESEARCH
อ่ านงานวิจยั และงานเขียนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะในการตั้งคาถาม แยกแยะข้ อมูล ประเมิน ทา
ความเข้ าใจแนวการวิเคราะห์ ข้อมูล วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถเขียนข้ อสั งเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ เหล่ านั้นเพื่ อตั้งเป็ นประเด็น
ถกเถียงของตนเอง โดยอาจจะมีผลผลิตเป็ นบทสังเคราะห์ งานวิจยั ทีน่ ักศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการศึกษาวิจยั ต่ อได้
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Reading research articles and other forms of academic writings in the areas of sociology and anthropology to
develop skills in asking questions, distinguishing information, assessing data and understanding approaches to analyze,
criticize and write their notes and commentaries to make their own argumentative statements. This may be produced as
synthetic research for more investigation in the future
สม.622 การวิเคราะห์ เชิงพหุตวั แปรและการสร้ างเครื่ องมือวัด

3 (3-0-9)

SA622 MULTIVARIATE ANALYSIS AND MEASUREMENT
การวิเคราะห์ การถดถอยอย่ างง่ ายและเชิ งพหุตัวแปร การวิเคราะห์ การถดถอยแบบโลจิสติค การวิเคราะห์ ตัวแบบล็อค
ลิเนียร์ การวิเคราะห์ จาแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ แบบแบ่ งกลุ่ม การวิเคราะห์ ปัจจัย การวิเคราะห์ เส้ นทาง การวิเคราะห์ พหุระดับ และ
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยการใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเหล่ านีจ้ ะ
เน้ นการนาไปใช้ กับประเด็นการวิจัยทางสั งคมเป็ นสาคัญ รวมถึงการสร้ างเครื่ องมือวัดที่เน้ นกระบวนการสร้ างและการตรวจสอบ
เครื่ องมือวัดทางสังคมทีน่ ่ าสนใจ
Simple and Multiple Regression Analysis, Logistic Regression, Log-Linear Analysis, Discriminant Analysis,
Factor Analysis, Path Analysis, Multi-Level Analysis, and Other Techniques with Statistical Software and All Statistical
Data Analysis Techniques will focus on Social Research Examples Including How to Conduct the Measurement for
Collecting the Data
สม.623 วิธีวทิ ยาวิจยั เชิงสารวจ

3 (3-0-9)

SA623 METHODOLOGY FOR SURVEY RESEARCH
กระบวนการวิจยั เชิงสารวจในทางสังคม ประเภทของการออกแบบการสารวจ ปัญหาในการวิจยั การตั้งสมมุตฐิ าน ตัวแปร
และการเลื อกตัวชี้วัด การสร้ างดัชนีและการวัด การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของการวัด การสร้ างแบบสอบถาม การ
บริหารจัดการและการสัมภาษณ์ ในงานภาคสนาม การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล ตรรกะของการสุ่ มตัวอย่ างที่อาศัยความ
น่ าจะเป็ น ชนิดของการสุ่ มตัวอย่ าง และการอนุมานทางสถิติ ได้ แก่ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุติฐาน ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิตใิ นการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
Understanding Methodology for Survey Research such as how to plan research method, create hypothesis,
understand variation or indicator, index, evaluate reliability and validity, create questionnaire, manage, field work
interview, evaluate and analyze the result. Understand probability sampling as one of the data gathering method, learn
different type of sampling method and learn statistic estimation such as evaluate and test hypothesis, including practice on
statistic computer program in order to evaluate result and analyze data.
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สม.624 วิธีวทิ ยาวิจยั ประเมินผล

3 (3-0-9)

SA624 METHODOLOGY FOR EVALUATION RESEARCH
ความหมายและองค์ ประกอบพื้นฐานของการวิจัยประเมินผล ขั้นตอนและประเภทของการวิจัยประเมินผล การวินิจฉั ย
ปัญหาของโครงการ การติดตามผลการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบของโครงการในด้ านต่ าง ๆ
เช่ น ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้ อม สุ ขภาพ เป็ นต้ น รวมทั้งแนวโน้ มใหม่ ๆ ของการวิจยั ประเมินผล
Meanings and basic elements of evaluation research. Process and categories of evaluation research. Diagnosis of
the projects or programs, monitoring work performance, programs’ effectiveness and projects’ efficiency and assessment
of impacts of the projects in areas such as environment, health, and social impacts. New trends of evaluation research.
สม.625 วิธีวทิ ยาวิจยั นโยบายทางสังคม

3 (3-0-9)

SA625 METHODOLOGY FOR SOCIAL POLICY RESEARCH
การวิเคราะห์ นโยบายทางสั งคม กระบวนการสร้ างนโยบาย การมีส่วนร่ วมของประชาชน การทาประชาพิจาร ณ์ การ
ประเมินผลของนโยบายทางสั งคม และการวิพากษ์ นโยบาย เช่ น จุดอ่ อนและจุดแข็ง โอกาสของความสาเร็ จ และความเสี่ ยงที่จะ
ล้ มเหลว ตลอดจนปัจจัยทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ในนโยบาย
This course covers policy analysis, policy making, public involvement in policy process. It will describe how to
organize public hearing, how to evaluate social policy in terms of advantages and disadvantages, success opportunity, risk
of failure and factors influencing policy success.
สม.626 วิธีวทิ ยาวิจยั ข้ ามพรมแดน

3 (3-0-9)

SA626 METHODOLOGY FOR TRANS-BORDER RESEARCH
การเปลีย่ นแปลงของวิธีวทิ ยาเพื่อให้ สามารถอธิบายและวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ใหม่ ทเี่ กิดขึน้ ในกระแสโลกาภิวตั น์ เช่ น การ
“ข้ ามพรมแดน” ทั้งในแง่ ทางภูมิศาสตร์ และรัฐชาติของ คน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความรู้ ข่ าวสาร การข้ ามพรมแดนในสาขาวิชา
การข้ ามพรมแดนของเพศภาวะ วิธีวทิ ยา รวมถึงการวิจยั ข้ ามวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ จากการบอกเล่ าของผู้ถูกทาให้ ไร้ อานาจ การ
วิจยั ปฏิบัตกิ ารหรื อการวิจยั เพื่อเสริมอานาจ การวิเคราะห์ เนื้อหาของวัตถุทางวัฒนธรรมและสิ่ งที่ไม่ ใช่ วัตถุ เช่ น เพลง เรื่ องเล่ า เป็ น
ต้ น
Methodological developments and debates on globalization such as trans-borders both in terms of geography and
states—transnational flows of people, cultures, technology, knowledge and information—, trans-borders in terms of
disciplines, gender, methodologies including cross-cultural research, oral histories from subordinated people, empowering
research methods and content analysis through material and non-material cultural objects such as songs and narratives.
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สม.627 การจัดการข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทางสังคม

3 (3-0-9)

SA627 DATA MANAGEMENT FOR SOCIAL RESEARCH
ศึกษาความหมายของข้ อมูลและเข้ าใจความหมายคลังข้ อมูล โครงสร้ าง การจัดเก็บและสงวนรักษา ตามมาตรฐานความ
มัน่ คงและปลอดภัย การใช้ เครื่ องมือพื้นฐานในการจัดเก็บและบริหารข้ อมูล การเขียนโปรแกรมที่ใช้ ในการเก็บและเข้ าถึงข้ อมูล การ
สร้ างระบบการบริหารจัดการฐานข้ อมูล และศึกษาการใช้ หนังสื ออีเลคโทรนิคกับห้ องสมุดอีเลคโทรนิค
The course investigates meaning of data and understanding of data bank, data structure, data archiving and
secured data preservation. It explores how to employ basic tools in data gathering and data curation. The course will also
informing about existing social sciences data archives that can be used.
สม.628 การวิจยั ประเด็นอ่ อนไหว

3 (3-0-9)

SA628 RESEARCH ON SENSITIVITY TOPICS
อาณาบริ เวณ ขอบเขต พัฒนาการ ความสาคัญ ของการวิจัยในประเด็นที่มีความอ่ อนไหวทางสั งคม ตลอดจนการ
วางแผน การคานึงถึงอุปสรรค ข้ อจากัด การนาไปใช้ และประเด็นทางจริยธรรมในการศึกษาประเด็นทีอ่ ่ อนไหว
Areas, boundaries, developments and importance of doing research on socially sensitive topics. Planning the
research including the consideration on obstacles, limitations, implications and ethical issues in the study of sensitive
issues.
สม.629 สัมมนาวิธีวทิ ยาการวิจยั ทางสังคม

3 (3-0-9)

SA629 SEMINAR IN SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY
สั มมนาประเด็นทางวิธีวิทยาใหม่ ๆ ที่ถูกนามาใช้ ในการวิจัยทางสั งคม ทั้งในการศึกษาเชิ งปริมาณและคุณภาพ เช่ น การ
วิจัยแบบจิตสั งคม (psychosocial methods) เทคนิคการใช้ สถิติเพื่อการวิเคราะห์ เครื อข่ าย การวิเคราะห์ “big data” ตลอดจน
software ทีไ่ ด้ รับการพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลจากวิธีศึกษาเหล่ านั้น เช่ น Stata, R รวมถึงการใช้ เทคนิค visualization
ในการตีความ วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
Seminar on new methodology for specific use in Sociology Research. Understand research method to use in both
qualitative and quantitative research such as psychosocial methods and technic on how to use statistic to analyses big data
as well as software that specifically developed to analyses research data, such as Stata, R include technic in visualization to
interpret, analyses and present data.
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3) วิทยานิพนธ์
สม.800 วิทยานิพนธ์

12 หน่ วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

SA 800 THESIS
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการวิจัยทางสั งคม เขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับประเด็นทางสั งคมและเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัยและจริยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Plan and research on many social topics that would create new knowledge on sociology research field. Research
Thesis topic that concern Social problem, present thesis and publish research article. Understand researcher ethics in
order to do research and publish academic work
สม.803 วิทยานิพนธ์

36 หน่ วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1)

SA 803 THESIS
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการวิจัยทางสั งคม เขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับประเด็นทางสั งคมและเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัยและจริยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Plan and research on many social topics that would create new knowledge on sociology research field. Research
Thesis topic that concern Social problem, present thesis and publish research article. Understand researcher ethics in
order to do research and publish academic work
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี

4.2

ช่ วงเวลา
ไม่ มี

4.3

การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1

คาอธิบายโดยย่ อ
หลั ก สู ต ร สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ก า ร วิ จั ย ท า ง สั ง ค ม ใช้ แ ผน ก า ร ศึ ก ษ า

แผน ก ซึ่งเป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทา 2 แบบ คือ แบบ ก1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ และ แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์
และศึกษางานรายวิชา โดยมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
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การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการวิจัยทางสั งคม เขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับประเด็นทางสั งคมและเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัยและจริยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพเพียงพอในระดับที่จะผ่ านได้ น้ัน จะต้ องเป็ นงานเขียนที่เสนอข้ อค้ นพบใหม่ ทางสั งคมหรื อ

โต้ แย้ งข้ อค้ นพบเดิมทีม่ อี ยู่อย่ างมีเหตุผล จากการทางานภาคสนาม การสารวจด้ วยตัวอย่ าง หรื อเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ แนวคิด
ทางสังคมหรื อข้ อสรุปใหม่ ทางทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการในทางวิชาการ
5.3

ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 1 เป็ นต้ นไป (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2 เป็ นต้ นไป (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

5.4

จานวนหน่ วยกิต
สม.800 : 12 หน่ วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
สม.803 : 36 หน่ วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1)

5.5

ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ

จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม
ไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิพนธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ต รระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
คณะจะจัดการปฐมนิเทศนักศึ กษาแรกเข้ าให้ รับรู้ และทาความเข้ าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ข้ อบังคับ กฏระเบียบต่ าง ๆ ที่

เกี่ยวข้ อง และอื่ น ๆ ที่นักศึกษาพึงรับทราบเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนและเตรี ยมการสาหรั บทาวิทยานิพนธ์ พร้ อมทั้งเปิ ด
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โอกาสให้ พูดคุยและปรึ กษาอาจารย์ ที่ปรึ กษาในรายวิชาดังกล่ าวเพื่ อร่ วมกันพัฒนาหัวข้ อในการสั มมนาให้ เป็ นหัวข้ อในการทา
วิทยานิพนธ์ ต่อไป ทั้งนีค้ ณะจะเปิ ดการสัมมนาความก้ าวหน้ าและนาเสนอผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ ที่นักศึกษาได้ ทาการศึกษาทั้ง
ในรายวิชาและนอกรายวิชาเพื่อประโยชน์ กบั การเตรียมการของนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนและรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่ วมการสัมมนาอีกด้ วย
5.7

กระบวนการประเมินผล
ในกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ของนักศึ กษานั้น คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาจะเป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ ต้งั แต่ เริ่มเสนอหัวข้ อ โดยเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทั้งนีใ้ ห้ นักศึกษาเสนอชื่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภายนอกหน่ วยงานเพื่อร่ วมกันให้ ความเห็นและวัดผลการ
ทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ภายหลังจากทีห่ ัวข้ อวิทยานิพนธ์ ดงั กล่ าวได้ รับการอนุมตั แิ ละได้ มีการตั้งคณะกรรมการสอบฯ โดยทา
หน้ าทีเ่ ป็ นผู้ประเมินผลและทวนสอบในการสอบวัดผลทั้งในส่ วนของเค้ าโครงการศึกษาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 (พร้ อมฉบับ
แก้ ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ ตา่ กว่ า C เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก
ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
1.4 นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน
2) คัดเลือกรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์ การคัดเลือกทีค่ ณะกรรมการ ทวนสอบกาหนด
3) คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบรายงาน รายงานประจาภาคและ/หรื อโครงงานอื่นๆ ที่
ผู้เรียนได้ รับมอบหมาย
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4) กรณีท าวิท ยานิ พนธ์ ต้อ งปฏิ บัติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ของสานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ องการแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ พ.ศ. 2558
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 แผน ก แบบ ก1
1) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3) ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะสั งคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิม พ์
ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการหรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
5) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.2 แผน ก แบบ ก2
1 ) ไ ด้ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า ต่ า ง ๆ ค ร บ ต า ม โค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
36 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
4) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
5) ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะสั งคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
7) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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