หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
460111

460112*

460211

สังคมวิทยาเบื้องตน (Introduction to Sociology)
3(3-0)
ขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม
แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ลักษณะของกลุม
ชุมชนและสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
Scope and methods of sociology, nature of society and culture,
sociological explanations of human social behavior, groups, communities, social
institutions and explanations of social change.
สังคมวิทยาในชีวิตประจําวัน (Sociology in Everyday Life)
3(3-0)
ปรากฏการณทางสังคมในชีวิตประจําวัน การปฏิสังสรรคทางสังคม
แนวความคิดทางสังคมวิทยา การสรางระเบียบทางสังคม การติดตอระหวางคนใกลชิด
และคนแปลกหนา ความแปลกแยก ความเบี่ยงเบน ภาวะไรระเบียบและการเปลีย่ นแปลง
ในชีวติ ประจําวัน
Social phenomenon in everyday life, social interaction, sociology key
concepts, establishing social order, contacts among intimates and strangers,
alienation, deviance, disorder and changes in everyday life.
การจัดระเบียบสังคม (Social Organization)
3(3-0)
พื้นฐาน: 460111

แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดระเบียบสังคม องคประกอบสําคัญที่ทํา
ใหสังคมดํารงอยูไดและที่ทาํ ใหเกิดการขัดแยง แบงแยก ตลอดจนแนวโนมและปญหาใน
สังคมปจจุบัน ศึกษาการจัดระเบียบทั้งในระดับสังคมใหญและระดับชุมชน องคการและ
กลุมขนาดเล็ก
Theories and concepts of social organization, essential factors relating to
social stability, conflicts, segregation as well as potential problems in modern
societies, study of social organization both at the community level and at the
larger social context; organizations and small groups.
_____________________________
* รายวิชาเปดใหม
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460231

460232

460311

สังคมวิทยาชนบท (Rural Sociology)
3 (3-0)
ความเปนมาของสังคมวิทยาชนบท การศึกษาความแตกตางระหวางชนบท
และเมืองประชากรชนบท แบบอยางของการตั้งหลักแหลง สถาบันสังคมชนบท การ
จําแนกความแตกตางทางสังคม การสํารวจทางสังคมในชนบท การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาชนบท มีการศึกษานอกสถานที่
Development of rural sociology, comparative study of urban and rural
societies, rural population, patterns of village settlement; social institutions and
stratification in rural society, rural social surveys, social changes and rural
development, field trip requires.
สังคมวิทยานคร (Urban Sociology)
3 (3-0)
โครงสราง หนาที่ และวัฒนธรรมของสังคมเมือง ปจจัยและอิทธิพลที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต การขยายตัวของเมืองและชานเมือง ปญหาตางๆ ของเมือง การวางผัง
เมืองและการใหบริการตางๆ เพื่อแกปญหาของเมืองที่เกิดขึ้น มีการศึกษานอกสถานที่
Structure, function and culture of urban society, factors affecting urban
and suburban growth, urban problems, city planning and services to cope with
the problems, field trip required.
แนวความคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Thought and Theory) 3 (3-0)
พื้นฐาน: 460111

460312

460313

พัฒนาการของแนวความคิดทางสังคม ประวัติ และผลงานที่สําคัญของนัก
สังคมวิทยาสาระสําคัญของทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม
Development of social thoughts, history and the works of prominent
sociologists, substance of modern sociological theories.
ความสัมพันธระหวางกลุม (Intergroup Relations)
3 (3-0)
การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดจากการติดตอสัมพันธระหวางกลุม โดย
เนนกลุมเชื้อชาติ เผาพันธุ และชนกลุมนอยตางๆ วิเคราะหสาเหตุและผลของความ
ขัดแยง อคติ และการเลือกปฏิบัตติ ลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับวัฒนธรรม การ
กลืนกลาย และการอยูรวมกัน
The study of social process of intergroup relation with emphasis on
racial and ethnic groups; analysis of the causes of conflict, prejudice, and
discrimination as well as factors ralated to acculturation, assimilation and coexistence.
การแบงชั้นทางสังคม (Social Stratification)
3 (3-0)
ลักษณะและพัฒนาการของการแบงชั้นทางสังคม รูปแบบและผลของการแบง
ชั้นทางสังคม การเลื่อนชั้นทางสังคม

หลักสูตร ศศ.บ.(สังคมวิทยาฯ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

2

460321

460322

460323

460324

460325

Nature and development of social stratification, patterns and result of
stratification, social mobility.
สังคมวิทยาครอบครัว (Sociology of Family)
3 (3-0)
ประเภทของครอบครัวและการสมรส ครอบครัวในสังคมดั้งเดิม ชนบทและ
ครอบครัวในสังคมเมือง ความสัมพันธระหวางสถาบันครอบครัวกับสถาบันอื่นๆ ปญหา
ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครอบครัว
Types of families and marriage systems, primitive families, rural and
urban families, relationship of families and other institutions, family problems,
changes in society and families.
สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology of Education)
3 (3-0)
บทบาทของสถาบันการศึกษาในสังคม ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ
สถาบันสังคมอื่นๆ ระบบสังคมของโรงเรียน ปญหาและปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
Role of education, relation of education and other social institutions,
social system in school, problems and social factors related to education.
สังคมวิทยาการเมือง (Political Sociology)
3 (3-0)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางการเมือง
ลักษณะของอํานาจและสถาบันทางการเมือง ปจจัยทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
Sociological theories and concepts which explain political behavior, types
of power and political institutions, social factors and political changes.
สังคมวิทยาศาสนา (Sociology of Religion)
3 (3-0)
พฤติกรรมรวม ความเชื่อ และการปฏิบตั ิทางศาสนาของมนุษยในสังคม
วิวัฒนาการของศาสนา บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีตอมนุษย ความสัมพันธ
ระหวางศาสนากับสถาบันอืน่ ๆ ในสังคม ศาสนากับการจัดชวงชั้นทางสังคม
Collective behavior, religious belief and practice, evolution of religion,
religious role and influence on human lives, relation between religion and other
social institutions, religion and social stratification.
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology)
3 (3-0)
ลักษณะและประวัตคิ วามเปนมาของระบบอุตสาหกรรม การจัดระเบียบสังคมใน
สวนที่เกีย่ วกับระบบอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหา
สังคมที่เกี่ยวของกับระบบอุตสาหกรรม
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460326

Characteristic and development of the industrial system, social
organization relating to industrial system, labour relations, social change and
social problem concerning the industrialization.
ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม (Deviance and Social control) 3 (3-0)
พื้นฐาน: 460111

460327*

460328*

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม กรณีศึกษา
นโยบายทางสังคมและขอวิจารณ
Concepts and theories on deviance, social control, case study, social
policy and critique.
อาชญากรรมกับสังคม (Crime and Society)
3 (3-0)
อาชญากรรมกับสังคม มุมมองและทฤษฎีที่ใชในการอธิบายอาชญากรรม และ
ปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
Crime and society, perspectives and theories on crime and social factors
on crime.
การปฏิสังสรรคสัญลักษณประยุกต (Applied Symbolic Interaction)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 460111

460329*

ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยม พื้นฐาน และสมมติธรรมของการปฏิสังสรรค
สัญลักษณนิยม เครื่องมือในการวิเคราะห กระบวนการในการปฏิสังสรรค ปญหาที่เกิด
จากทฤษฎี วิธีวิทยาและการประยุกต
Theory of symbolic interactionism, foundations and assumptions of
symbolic interactionism, tools of analysis, process of interaction, problems of
theory, methodology and applications.
สังคมวิทยาสุขภาพ (Sociology of Health)
3 (3-0)
สุขภาพและความเจ็บปวยในมุมมองทางสังคมวิทยา ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มตี อสุขภาพและความเจ็บปวย พัฒนาการและการบริหารจัดการระบบดูแล
รักษาสุขภาพในสังคมไทย ความสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
Sociological perspectives on health and illness, social and cultural
factors in health and illness, development and management of health care system
in Thai society, relationship between health problems and social changes.

_____________________________
* รายวิชาเปดใหม
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460331

460332

460349

460391

หลักประชากรศาสตร (Principles of Demography)
3 (3-0)
องคประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรซึ่งมีผลกระทบจากการ
เกิด การตาย และการเคลื่อนยายถิ่น การกระจายตัวของประชากร และกําลังแรงงาน
ความสัมพันธระหวางประชากรและปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและนโยบาย
ทางประชากร
Composition of population, population change affected to fertility,
mortality and mobility, distribution of population and work force, relationship of
population to social and economic factors, population problem and policy.
การศึกษาชุมชน (Community Study)
3 (3-0)
ลักษณะชุมชน ชุมชนประเภทตางๆ การวิเคราะหชุมชน ชุมชนและการพัฒนา
สังคมเมืองและชนบท
Characteristics of communities and their variation, methods of analysis,
change and development.
เพศสภาพกับการพัฒนา (Gender and Development)
3 (3-0)
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ แนวคิดสตรีนยิ ม แนวคิดเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับมุมมองเพศสภาพกับการพัฒนา วัฒนธรรมและความเชื่อทีเ่ กี่ยวของกับเพศ
สภาพ การขัดเกลาทางสังคมสูเพศสภาพ ความสัมพันธระหวางเพศสภาพกับการพัฒนา
การจางงาน การศึกษา และสุขภาพ ปญหาที่เกี่ยวของกับเพศสภาพรวมถึงนโยบายที่
เกี่ยวของ
Theoretical concepts in gender and feminism, theoretical perspective in
gender and development, culture and beliefs relevant to gender, socialization into
gender, relations of gender and development in terms of employment, education,
and health, problems related to gender issues development policies involved.
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร I (Methods in Social Research I)
3 (3-0)
ความหมายของวิธีคนควาแบบวิทยาศาสตร หลักในการวิจัยทางสังคมศาสตร
การตั้งปญหา การรวบรวมแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี
ตางๆ การวางแผนและดําเนินงานวิจัยในสนาม มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning of scientific enquiries, principles in social science research,
problem defined, conceptualization, hypothesis, various methods of data
gathering, research planning and field work.
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460411

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) 3 (3-0)
พื้นฐาน: 460111

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขและปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมตางๆ
Theories of social and cultural change, condition and factors which cause
social and cultural change, trends and directions of changes in various societies.
460421
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร (Buddhistic Sociology)
3 (3-0)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ปรากฏตามหลักพุทธศาสตร พุทธ
ปรัชญาเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคม การพัฒนาสังคม ปญหาสังคม การจัดลําดับชั้นทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันสังคม ประชากร นิเวศวิทยาและการศึกษา
เปรียบเทียบ จุดมุงหมาย คานิยมและวิธีการตามแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ทั่วไปกับแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร
Sociological concepts and theories as approached from Buddhistic
points of view, and Buddhist philosophy as related with social evolution, social
development, social problems, social stratification, social institution, social
change, population and ecology. A comparative study of the objective, value and
methods of sociology in general and Buddhistic sociology.
460422
ปญหาสังคม (Social Problems)
3 (3-0)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาสังคม ปญหาสังคมในประเทศตางๆ ปญหา
สังคมในประเทศไทยและขอเสนอในการแกไข
Concepts and theories on social problems, social problems in various
countries, social problems in Thailand and proposals on solutions.
460432*
ประชากรกับการพัฒนา (Population and Development)
3 (3-0)
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางประชากรกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
ผลของการพัฒนาในดานตางๆ กับแนวโนมทางประชากร
Relationship between population factors and natural development and
development effect or population trend.
460433*
สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม (Environment Sociology)
3 (3-0)
แนวคิดทางสังคมวิทยานํามาใชในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาและการจัด
ระเบียบทางสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
_____________________________
* รายวิชาเปดใหม
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460441

460442**

460443*

460444

Sociological approach to natural resources and environmental
management, environment problems and social order and development toward
the natural resources and environmental management.
สังคมวิทยาการพัฒนา (Sociology of Development)
3 (3-0)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและตัวแบบ
ของการพัฒนา
Sociological theories and concepts relating to development, models of
development.
การพัฒนาชุมชน (Community Development)
3 (3-0)
แนวความคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย และในตางประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, philosophy, principles and process of community development,
community development in Thailand and other countries, Field trip required.
การพัฒนาสังคม (Social Development)
3 (3-0)
ความเขาใจภาพรวมในเรื่องการพัฒนาสังคม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคม ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพึ่งพา ทฤษฎีมากซ เสรีนิยมใหม สังคมนิยม
โลกาภิวตั นกบั การพัฒนา แนวทางเชิงปฏิบัตใิ นการพัฒนาสังคม ทุนทางสังคม ประชา
สังคม การกีดกันทางสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษาการพัฒนาสังคม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีสวนรวม นโยบายการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
Understanding the overall view of social development, theoretical
concepts in social development, modernization theory, dependency theory,
Marxism, neoliberalism, socialism, globalization and development. Social
development in practice, social capital, civil society and social exclusion,
sustainable development, research methods for social development. Participatory
action research, social development policy in Thailand.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
3 (3-0)
ความเปนมนุษยและชีวติ ในทัศนะทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร ปรัชญา
และศาสนา มนุษยกับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษานอกสถานที่
Man and life in the perspective of natural sciences, social sciences, philosophy
and religion, man and society, concepts in human resource development, human
resource planning for socio-economic development, field trip required.

* รายวิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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460445

460446

460447

460449*

460490*

การวางแผนพัฒนากําลังคน (Manpower Development Planning)
3 (3-0)
ทฤษฎีและวิธกี ารวางแผนพัฒนากําลังคน การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการและชุมชน ปจจัย ที่มีผลกระทบตอการพัฒนากําลังคน เครื่องชี้วัดทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่นาํ มาใชในการวางแผนพัฒนากําลังคน
Theories and methods in manpower development, human resource
management in organizations and communities, social and economic indicators in
manpower development planning, factors affecting manpower development.
การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี (Child, Youth and Women Development)3 (3-0)
แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปญหาของเด็ก เยาวชน
และสตรีในเมืองและในชนบทไทย
Concepts in child, youth, and women development, issues and problems
relating to child, youth, and women in urban and rural society.
สังคมสงเคราะหเบื้องตน (Introduction to Social Work)
3 (3-0)
ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงคของการสังคมสงเคราะห ความจําเปนในการ
จัดการบริการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห หลักการ
และกระบวนการของการสังคมสงเคราะหวิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหกับ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, scope, and objective of social work, needs for welfare service,
development of social work, principles and process, role of social workers in
relation to other professions, field trip required.
การอานทางสังคมวิทยา (Reading in Sociology)
3 (3-0)
การอานเอกสารทางวิชาการทางสังคมวิทยา ศัพทเฉพาะทาง การใชศัพท
วิชาการทางสังคมวิทยาในบริบทตางๆ
Reading document in sociology, specific vocabulary of sociology on
usage and context of the terminologies.
สหกิจศึกษา (Co–operative Education)
6
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพือ่ ใหได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment.

_____________________________
* รายวิชาเปดใหม
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460491

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร II (Methods in Social Research II)

3 (3-0)

พื้นฐาน: 460391

460492

460497

460498

461111

วิธีการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร การบริหารงานวิจัยวิธีการ
จัดระเบียบการวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติ การเขียนรายงาน มีการฝกปฏิบตั ิ การ
ประมวลผล
Methods in research planning and practices research administration,
data processing, analysis and application of statistics, and report writing.
วิธีการเชิงปริมาณในการวิจัยทางสังคมศาสตร
3 (3-0)
(Quantitative Methods in Social Science Research)
การใชวธิ ีการเชิงปริมาณในการวิจัยทางสังคมศาสตร และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ
Application of quantitative methods in social science research and
practice in application of the statistical package programs.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสังคมวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in sociology
at bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษา คนควาทางสังคมวิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in sociology at the bachelor’s degree level and
compile in to a written report.
มานุษยวิทยาเบื้องตน (Introduction to Anthropology)
3 (3-0)
ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยา ความสัมพันธกับสาขาวิชาอื่นๆ และแขนงตางๆ
ของวิชามานุษยวิทยา วิวฒ
ั นาการของมนุษยและความแตกตางทัง้ ทางดานกายภาพและ
วัฒนธรรม การแบงยุคของพัฒนาการทางวัฒนธรรม
The scope of anthropology, its relation to other fields of study and other
branches within anthropology, emergence of man, the variation of human groups
in both physical and cultural aspects, stages of cultural development.
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461211**

461212

461213

461311

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
3 (3-0)
การวิเคราะหเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา
การศึกษา และเทคโนโลยี
Cultural analysis of political, economic, religious, educational institutions
and technology.
มานุษยวิทยาชีวภาพ (Biological Anthropology)
3 (3-0)
โครงสรางรางกายของมนุษย กายวิภาคเปรียบเทียบ พันธุกรรม ทฤษฎี
วิวัฒนาการแลแนวความคิดที่เกี่ยวกับเชือ้ ชาติมนุษย ความสัมพันธระหวางพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางวัฒนธรรม
Structure of human body, comparative anatomy, genetics, theories of
evolution and the concepts of races, relation of genes to physical environment
and culture.
โบราณคดีเบือ้ งตน (Introduction to Archaeology)
3 (3-0)
วัตถุประสงคและวิธีการศึกษาทางโบราณคดีลักษณะขอมูล วิธีการสํารวจ การ
ขุดคน การบันทึกหลักฐาน การวิเคราะหตีความ การสงวนรักษาและการจัดแสดง มี
การศึกษานอกสถานที่
Objectives and methods in archaeology, types of data and specimens,
excavation, recording, analysis and interpretation, conservation and display, field
trip required.
แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา (Anthropological Thought and Theory) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 461111

461312

**

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในยุคปจจุบัน
History and development of anthropological thoughts, theories and
methods in anthropology, modern anthropological theories.
มานุษยวิทยาภาษาศาสตร (Linguistic Anthropology)
3 (3-0)
วิธีการทางภาษาศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมและการกระจายตัวในชนกลุม
ตางๆ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม การแจกแจงภาษา การวิเคราะหโครงสรางของ
ภาษาในวัฒนธรรมที่ตางกัน รวมทั้งปญหาของภาษาซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม
Methods in linguistic, languages and cultures and their distribution the
relation of culture and language distribution, structural analysis of language in
various cultures, language problem in relation to cultural change.

วิชาปรับปรุง
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461317

461321

461322

461323

มานุษยวิทยาเมือง (Urban Anthropology)
3 (3-0)
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมเมืองของประเทศที่พัฒนาแลวในทวีป
ยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชีย แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ปญหาและการ
ปรับตัวระดับชุมชน สถาบัน โครงสราง ความหลากหลายของการตัง้ หลักแหลงและนัย
ทางวัฒนธรรมมีการศึกษานอกสถานที่
Socio-cultural aspects of urban societies in developed countries mainly
in Europe and developing countries in Asia, trend of changes, problems and
community adaptation, institution, structure, diversity of settlement and cultural
identification, field trip required.
ครอบครัวและเครือญาติ (Family and Kinship)
3 (3-0)
โครงสรางและหนาที่ของครอบครัวและระบบเครือญาติของวัฒนธรรมตางๆ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนดั้งเดิม การวิเคราะหเปรียบเทียบ สถานภาพ บทบาท ความ
ขัดแยง และความรวมมือในสัมพันธภาพของครอบครัวของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและ
ปจจุบัน
Structure and function of family and kinships in different cultural groups
with emphasis on aboriginal groups, comparative analysis of status, roles, conflict
and cooperation in traditional family and modern family.
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Anthropology)
3(3-0)
ระบบเศรษฐกิจของสังคมดั้งเดิมและสังคมดอยพัฒนา ความสัมพันธระหวาง
สถาบันเศรษฐกิจกับสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม วิเคราะหอิทธิพลของ
วัฒนธรรมดานตางๆ ที่มีตอ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
Economic systems in traditional developing societies, the relation of
economic institution to other institutions especially in peasant society, analysis of
cultural influence on economic behavior.
มานุษยวิทยาการเมือง (Political Anthropology)
3(3-0)
ระบบการเมืองของสังคมดั้งเดิมและสังคมกําลังพัฒนา ความสัมพันธระหวาง
สถาบัน การเมืองกับสถาบันอื่น ๆ การวิเคราะหความขัดแยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมี
วัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกตางกันทั้งในระดับเผาพันธุ ระดับชาวไรนา และระดับชาติ
Political systems in traditional and developing societies, relation between
political institution and other institutions, analysis of conflicts deriving from
different political cultures at ethnic group level, peasant group level and at the
national level.
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461324

461326

461327

461331

มานุษยวิทยาศาสนา (Anthropology of Religion)
3(3-0)
ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัตเิ กี่ยวกับมายาศาสตรของชนดั้งเดิม
วิวัฒนาการในดานความเชือ่ และศาสนาการเปรียบเทียบหนาที่ของมายาศาสตร อํานาจ
เหนือธรรมชาติ ไสยศาสตรในสังคมของชนดั้งเดิมกับสังคมปจจุบัน
Religious and magical belief and practice among different ethnic groups,
comparative study of functions of magic and supernatural power among
aboriginal groups and modern societies.
นิทานพื้นบาน (Folk Tale)
3(3-0)
แนวความคิดและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน ชนิดของนิทานพื้นบาน เทพ
นิยาย ปริศนา สุภาษิต คําคมตางๆของไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อนํามาวิเคราะหถึง
ลักษณะโครงสรางของสังคมอันเนื่องมาจากความเชื่อและกระบวนการทางวัฒนธรรม
Concepts and methods in the study of folk tales, myths and proverbs,
analysis of their implication relating to social structure and other cultural tradition,
emphasis on Thailand.
สังคมชาวไรนา (Peasant Society)
3(3-0)
ลักษณะของสังคมชาวไรนา โลกทัศนและวิถีชวี ิตของชาวไรนา ลักษณะ
วัฒนธรรมของชาวไรนาที่มสี วนเกี่ยวของกับการพัฒนา มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristic of peasant society, perspective and way of life of the
peasants, cultural patterns of the peasants in relation to development, field trip
required.
เขตวัฒนธรรม (Culture Areas)
3(3-0)
พื้นฐาน : 461111

461332

ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม การกลืนกลายและการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ทีม่ าและลักษณะของวัฒนธรรมในเขตตางๆ ของโลก ความสัมพันธของ
วัฒนธรรมในเขตเดียวกัน เนนเขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Cultural diffusion theories, cultural assimilation and change, origin and
characteristic of different cultures from various parts of the world, relation of
different cultures from the same area, emphasis on the area of South East Asia.
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)
3(3-0)
ประวัติความเปนมา ลักษณะทางภูมิศาสตร ประชากร สถาบันสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมไทย ความสัมพันธระหวางสังคมกับวัฒนธรรมและปญหาสังคม
วัฒนธรรมของสังคมไทยปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
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Historical development, geographical and demographic characteristics,
culture and social institutions, relationship between society and culture, and
current social and cultural problems of Thai society, field trip required.
461341
พิพิธภัณฑวทิ ยา (Museology)
3(3-0)
ประวัติ วัตถุประสงค ประเภทการจําแนกลักษณะตางๆ และการจัดองคกรของ
พิพิธภัณฑ การจัดทําทะเบียนวัตถุในพิพธิ ภัณฑ การจัดแสดงและการใหความรูแก
ประชาชน มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, type, category and organization of museum, object
registration, exhibition and education for the public, field trip required.
461342
การถายภาพทางมานุษยวิทยา (Photography in Anthropology)
2(1-2)
ประวัติ วัตถุประสงค ลักษณะ และเทคนิคการถายภาพทางมานุษยวิทยา
ตลอดจนการประยุกตในการใชงาน มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, features and techniques of photography in
anthropology and applicability, field trip required.
461343*
วัฒนธรรมกับการทองเทีย่ ว (Culture and Tourism)
3(3-0)
แนวคิดของวัฒนธรรมกับการทองเที่ยว การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมทองถิ่นและการทองเที่ยวของประเทศไทย ผลกระทบที่มตี อวัฒนธรรมทองถิ่น
และชุมชน แนวโนมและทิศทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of culture and tourism, management of culture capital, local
culture and tourism of Thailand. Impact in local culture and communities. Trends
and directions of culture tourism. Field trip required.
461391
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Methods in Qualitative Research)
3(3-0)
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการคนควาวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมและบันทึก
ขอมูลลักษณะภูมิประเทศทีต่ ั้งของชุมชน การทําบันทึกประจําวันเกีย่ วกับวงจรชีวติ
การสังเกตการณแบบมีสวน รวมและไมมีสวนรวม การวางแนวคําถาม การสัมภาษณ
แบบเดี่ยวและแบบกลุม การจัดกลุมศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม การ
วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts related to methods in qualitative research, collecting and
recording data on physical elements of the community setting, diary keeping of
the life cycle, participant and non-participant observation, individual interview,
group interview, study group, participation action research, analysis of data and
report writing, field trip required.
______________________________
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ.(สังคมวิทยาฯ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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461421

461422

461441

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Culture and Personality)
3 (3-0)
การอบรมปลูกฝงวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
และบุคลิกภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมทีม่ ีตอพฤติกรรมของมนุษยในสังคมตางๆ
Enculturation and personality, relation of culture and personality, cultural
influence on human behavior in various societies.
ชนกลุมนอย (Minority Group)
3 (3-0)
ความหมายและความเปนมาของกลุมชาติพันธุทสี่ ําคัญในประเทศไทย เนนการ
วิเคราะหโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม
ของกลุมตางๆ ปญหาชนกลุมนอยและนโยบายที่รัฐบาลมีตอชนกลุมนอยในประเทศไทย
มีการศึกษานอกสถานที่
Definition of ethnic group, history of significant ethnic groups in Thailand,
analysis of social, economic, and political structure, their beliefs and practice,
minority problems and the state policy dealing with the problems, field trip
required.
มานุษยวิทยาประยุกต (Applied Anthropology)
3 (3-0)
พื้นฐาน: 461111

461442*

หลักการในการประยุกตมานุษยวิทยาเขากับการบริหารงานในกลุมวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในการวางแผนการมีสวนรวมในชุมชน กรณีศึกษาจากประเทศกําลังพัฒนา
โดยเนนกรณีประเทศไทย
Principles of applied anthropology in administrative work in various
culture groups, planning for people participation in the community, case study
from developing countries with emphasis on Thailand.
แนวคิดทางวัฒนธรรมในการพัฒนา (Cultural Concept in Development) 3 (3-0)
แนวคิดวัฒนธรรมในการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางสังคมและผลสืบเนื่องทาง
วัฒนธรรมในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ทุนทางสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ปญหาและการปรับตัวระดับชุมชนและสถาบัน มี
การศึกษานอกสถานที่
Cultural concept in social development, social development and cultural
consequences in developed and developing countries, social capital, local
wisdom and trend of changes. Problems and adaptation at communal and
institutional levels. Field trip required.

______________________________
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ.(สังคมวิทยาฯ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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461449*

461490*

461496

461497

461498

การอานทางมานุษยวิทยา (Readings in Anthropology)
3 (3-0)
การอานเอกสารทางวิชาการทางมานุษยวิทยา ศัพทเฉพาะทาง การใชศัพท
วิชาการทางมานุษยวิทยาในบริบทตางๆ
Reading document in anthropology, specific vocabulary of anthropology
on usage and context of the terminologies.
สหกิจศึกษา (Co–operative Education)
6
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพือ่ ใหได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment.
เรื่องเฉพาะทางมานุษยวิทยา (Selected Topics in Anthropology)
3 (3-0)
เรื่องเฉพาะทางมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in anthropology at the bachelor’s degree level, topics are
subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางมานุษยวิทยา ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in anthropology
at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in anthropology at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

______________________________
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ.(สังคมวิทยาฯ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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