หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555

สภา มก. อนุมัติในการประชุมครัง้ ที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

คาอธิบายรายวิชา
01460111** สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Sociology)
ขอบเขตและวิธีการทางสังคมวิทยา ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลัก
ทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะและรูปแบบของหน่วยทาง
สังคมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม
Scope and methods of sociology, nature of society and culture, major
sociological concepts to explain human social behavior, characteristics and
patterns of fundamental social units, social change and social problem.
01460112 สังคมวิทยาในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(Sociology in Everyday Life)
ปรากฏการณ์ทางสังคมในชีวิตประจาวัน การปฏิสังสรรค์ทางสังคม แนวความคิดทาง
สังคมวิทยา การสร้างระเบียบทางสังคม การติดต่อระหว่างคนใกล้ชิดและคนแปลกหน้า ความ
แปลกแยก ความเบี่ยงเบน ภาวะไร้ระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจาวัน
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.
01460211** การจัดระเบียบสังคม
3 (3-0-6)
(Social Organization)
พื้นฐาน: 01460111
องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้สังคมดารงอยู่และเปลี่ยนแปลง อานาจทางสังคม แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม การจัดระเบียบสังคมทั้งในระดับสังคม ชุมชน และ
กลุ่มขนาดเล็ก กระบวนการทางสังคม
Essential components relating to social stability and change, social power,
concepts and theories of social organization, social organization at the level of
social context, communities and small groups, social processes.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460214 แนวความคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
(Sociological Thought and Theory)
พื้นฐาน: 01460111
พัฒนาการของแนวความคิดทางสังคม ประวัติ และผลงานที่สาคัญของนักสังคมวิทยา
สาระสาคัญของทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม่
Development of social thoughts, history and the works of prominent
sociologists, substance of modern sociological theories.
01460231 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
(Rural Sociology)
ความเป็นมาของสังคมวิทยาชนบท การศึกษาความแตกต่างระหว่าง ชนบทและเมือง
ประชากรชนบท แบบอย่างของการตั้งหลักแหล่ง สถาบัน สังคมชนบท การจาแนกความ
แตกต่างทางสังคม การสารวจทางสังคมในชนบท การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชนบท มี
การศึกษานอกสถานที่
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.
01460232** สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
(Urban Sociology)
ประวัติศาสตร์ของสังคมเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยา นักทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ให้
ความสนใจกับประเด็นของสังคมเมือง แบบแผนการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมที่
หลากหลายในสังคมเมือง กระบวนการกลายเป็นเมืองในประเทศโลกที่สาม โลกาภิวัตน์กับ
การเปลี่ยนแปลงของเมืองโลก มีการศึกษานอกสถานที่
History of urban society in sociological perspective, sociological theorists who
are interest in urban issues, life styles and the heterogeneity of social relations
in urban society, urbanization in the third world countries, globalization and
change in global cities, field trip required.
01460312 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
3 (3-0-6)
(Intergroup Relations)
การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดจากการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มเชื้อ
ชาติ เผ่าพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยต่างๆ วิเคราะห์ สาเหตุและผลของความขัดแย้ง อคติ และการเลือก
ปฏิบัติตลอดจนปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการรับวัฒนธรรม การกลืนกลาย และการอยู่ร่วมกัน
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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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 co-existence.
01460313** การแบ่งชั้นทางสังคม
3 (3-0-6)
(Social Stratification)
แนวคิดและทฤษฎีการแบ่งชั้นทางสังคม ลักษณะและพัฒนาการของการแบ่งชั้นทาง
สังคมที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมในสังคม รูปแบบและผลของการแบ่งชั้นทางสังคม การ
เลื่อนชั้นทางสังคม
Concepts and theories of social stratification, characteristics and
development of social stratification affecting social inequality, patterns and
results of social stratification, social mobility.
01460321**สังคมวิทยาครอบครัว
3 (3-0-6)
(Sociology of Family)
ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของครอบครัว กระบวนการก่อรูปครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของสังคมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ครอบครัวกับสถาบันอื่นๆ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทของครอบครัว
Meanings, types and functions of the family, processes in shaping of
families, relationship among its current of societies, relation between family
institution and other institutions, problems and changes in the family context.
01460322 สังคมวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
(Sociology of Education)
บทบาทของสถาบันการศึกษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
กับสถาบันสังคมอื่นๆ ระบบสังคมของโรงเรียน ปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Role of education, relation of education and other social institutions,
social system in school, problems and social factors related to education.
01460323 สังคมวิทยาการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Sociology)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติ กรรมทางการเมือง ลักษณะ
ของอานาจและสถาบันทางการเมือง ปัจจัยทางสังคมกับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
Sociological theories and concepts which explain political behavior,
types of power and political institutions, social factors and political changes.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460324 สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0-6)
(Sociology of Religion)
พฤติกรรมร่วม ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของมนุษย์ ในสังคม วิวัฒนาการ
ของศาสนา บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
สถาบันอื่นๆ ในสังคม ศาสนากับการจัดช่วงชั้นทางสังคม
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.
01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Sociology)
ลักษณะและประวัติความเป็นมาของระบบอุตสาหกรรม การจัดระเบียบสังคมในส่วนที่
เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและปัญหาสังคมที่
เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม
Characteristic and development of the industrial system, social
organization relating to industrial system, labour relations, social change and
social problem concerning the industrialization.
01460326 ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
3 (3-0-6)
(Deviance and Social control)
พื้นฐาน: 01460111
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม กรณีศึกษานโยบาย
ทางสังคมและข้อวิจารณ์
Concepts and theories on deviance, social control, case study, social
policy and critique.
01460327** สังคมวิทยาอาชญากรรม
3 (3-0-6)
(Sociology of Crime)
อาชญากรรมกับสังคม มุมมองและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายอาชญากรรมและปัจจัย
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รูปแบบอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรม การ
ป้องกันและการควบคุมทางสังคม
Crime and society, perspectives and theories to explain crime and social
factors relating crimes, types of crimes and problems of crimes, social
prevention and control.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460328** จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
(Sociological Social Psychology)
พื้นฐาน : 01460111
กระบวนการทางสังคมที่เป็นพลังในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งพฤติกรรมที่
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและเบี่ยงเบน ความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการปฏิสังสรรค์และ
รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมรวมหมู่
Social processes as forces shaping behaviors in general conformity and deviance,
social relationship in process of interaction and types of collective behaviors.
01460329** สังคมวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Sociology of Health)
สุขภาพและความเจ็บป่วยในบริบททางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ
โครงสร้างสังคม ความไม่เสมอภาคทางสังคม และการให้ความหมายทางสังคม ปัจจัยทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วย
The social contexts of health and illness, relation between health and
social structure, social inequality, and social meaning, social factors and social
changes affecting illness.
01460331 หลักประชากรศาสตร์
3 (3-0-6)
(Principles of Demography)
องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งมีผลกระทบ จากการเกิด การ
ตาย และการเคลื่อนย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากรและ กาลังแรงงานความสัมพันธ์
ระหว่างประชากรและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายทางประชากร
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.
01460332** การศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
(Community Study)
ลักษณะและโครงสร้างชุมชน แนวคิดหลักในการศึกษาชุมชน วิธีการและกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เครื่องมือทางสังคมในการศึกษาชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristics and structures of communities, principal concepts for
community study, methods and processes for community analysis, social
tools for community study, field trip required.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460349 เพศสภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Gender and Development)
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับมุมมอง
เพศสภาพกับการพัฒนา วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ เพศสภาพ การขัดเกลาทาง
สังคมสู่เพศสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพกับการพัฒนา การจ้างงาน การศึกษาและ
สุขภาพ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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.
01460399* ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (1-6-5)
(Social Science Research Practicum)
พื้นฐาน: 01460491
การกาหนดปัญหาในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การทา
แผนที่ชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การฝึกการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือใน
การวิจัยแบบต่างๆ และการสรุปผลการวิจัยเบื้องต้นและการนาเสนองานต่อชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นที่ มีการฝึกภาคสนาม
Identifying research question, research design, research tools,
community mapping, participatory action research, practice in data collection
by using various research tools and preliminary reporting to communities and
the organizations in the communities, field work required.
01460411** การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Social and Cultural Change)
พื้นฐาน: 01460111
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม รูปแบบ ผลกระทบ และลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่างๆ
รวมทั้งการวิเคราะห์ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม
Theories of social and cultural change, factors which cause social and
cultural change, patterns, impact and characters of changes in various
societies including analyzing phenomena of change in societies.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460421 สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
3 (3-0-6)
(Buddhistic Sociology)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ปรากฏตามหลักพุทธศาสตร์ พุทธปรัชญา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคม การพัฒนาสังคม ปัญหาสังคม การจัดลาดับ ชั้นทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันสังคม ประชากร นิเวศวิทยาและการศึกษาเปรียบเทียบ
จุดมุ่งหมาย ค่านิยมและวิธีการตามแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาทั่วไปกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
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.
01460422 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
(Social Problems)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาสังคมในประเทศต่างๆ ปัญหาสังคมใน
ประเทศไทยและข้อเสนอในการแก้ไข
Concepts and theories on social problems, social problems in various
countries, social problems in Thailand and proposals on solutions.
01460423* สังคมวิทยาการเกษตร
3 (3-0-6)
(Sociology of Agriculture)
ลักษณะเฉพาะของสังคมเกษตรและสถาบันเกษตรของไทย การเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างและพลวัตของสถาบันเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเกษตรกับสถาบันสังคม
อื่นๆ สังคมเกษตรไทยภายใต้โลกาภิวัตน์ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาใน
การอธิบายปัญหาสาคัญในเกษตรกรรมไทยและผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเกษตร
Characteristics of Thai agricultural society and agricultural institution,
changes in the structure and dynamics of the agricultural institution,
interrelation between agricultural institution and other social institutions, Thai
agricultural society under globalization, application of sociological concepts
and theories to explain major problems in Thai agriculture and social impact
of agricultural changes.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460432 ประชากรกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Population and Development)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ผล
ของการพัฒนาในด้านต่างๆ กับแนวโน้มทางประชากร
Relationship between population factors and natural development and
development effect or population trend.
01460433 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environment Sociology)
แนวคิดทางสังคมวิทยานามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาและการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sociological approach to natural resources and environmental
management, environment problems and social order and development
toward the natural resources and environmental management.
02460434* การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
(Social and Cultural Change in ASEAN)
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน การทาความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค การศึกษา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะ
ทันสมัยและโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของข้อตกลงอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศสมาชิก
Social structure and cultures of countries in Association of South East
Asian Nations or ASEAN, understanding of regional societies and cultures,
comparative study of social and cultural changes especially changes under
modernization and globalization, impact of ASEAN contract to social and
cultural changes in member countries.
01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Sociology of Development)
แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และตัวแบบของการพัฒนา
Sociological theories and concepts relating to development, models of
development.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่

ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

18

01460442** การพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
(Community Development)
แนวคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท โลกาภิวัตน์
ในบริบทการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนในประเทศ
ไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, philosophy, principles and process of urban and rural
community development, globalization in development context, changes and
crucial impacts on community development in Thailand, field trip required.
01460443 การพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
(Social Development)
ความเข้าใจภาพรวมในเรื่องการพัฒนาสังคม แนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพึ่งพา ทฤษฎีมาร์กซ์ เสรีนิยมใหม่ สั งคมนิยม โลกาภิ
วัตน์กับ การพัฒนา แนวทางเชิงปฏิบัติใน การพัฒนาสังคม ทุนทางสังคม ประชาสังคม การ
กีดกันทางสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา การพัฒนาสังคม การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วม นโยบายการพัฒนาสังคม ในประเทศไทย
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.
01460444** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Development)
ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญา
และศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Human and life in the perspective of natural sciences, social sciences,
philosophy and religion, man and society, concepts in human resource
development, human resource development policy and planning for socioeconomic development.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460445 การวางแผนพัฒนากาลังคน
3 (3-0-6)
(Manpower Development Planning)
ทฤษฎีและวิธีการวางแผนพัฒนากาลังคน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและ
ชุมชน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากาลังคน เครื่องชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจที่นามาใช้
ในการวางแผนพัฒนากาลังคน
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.
01460446** การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี
3 (3-0-6)
(Child, Youth and Women Development)
แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชน และสตรีใน
สังคมไทย และสังคมโลก โดยเน้นการพัฒนาตนเอง และทักษะที่จาเป็นแก่บุคคลเป้าหมาย
Concepts in child, youth, and women development, problems relating
to child, youth and women in Thai society and global society, focusing on self
development and necessary skills for target people.
01460447 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Social Work)
ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสั งคมสงเคราะห์ ความจาเป็นในการ
จัดการบริการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ หลักการ
และกระบวนการของการสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับวิชาชีพ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 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.
01460449 การอ่านทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
(Readings in Sociology)
การอ่านเอกสารทางวิชาการทางสังคมวิทยา ศัพท์เฉพาะทาง ใช้ศัพท์วิชาการทาง
สังคมวิทยาในบริบทต่างๆ
Reading document in sociology, specific vocabulary of sociology on
usage and context of the terminologies.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง

ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01460490 สหกิจศึกษา
6
(Co–operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ได้
ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment.
01460491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
(Basic Research Methods in Social Science)
พื้นฐาน : 02460222
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การกาหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การ
ตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in social science, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypothesis, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
01460492 วิธีการเชิงปริมาณในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
(Quantitative Methods in Social Science Research)
ความหมายของข้อมูลและตัวแปร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ การประมวลผลข้อมูล การคานวณค่าสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ การเขียน
รายงาน การนาเสนอผลงานวิจัย
Meaning of data and variable, practice in software for quantitative data,
data processing, elementary statistic, association analysis between
nominal/ordinal variables, association analysis between nominal/ordinal
variables and interval variables, reporting and presentation.
01460493** การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
(Data Analysis in Social Science Research)
พื้นฐาน: 01422101 และ 01460491 และ 01460399
ความหมายของข้อมูลและตัวแปร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ การประมวลผลข้อมูล การคานวณค่าสถิติเบื้องต้น สถิติเชิงอนุมาน มาตรวัด
ความสัมพันธ์ การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงานวิจัย
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Meaning of data and variable, practice in software package program for
quantitative data, data processing, elementary statistics, inferential statistics,
measures of association, reporting and presentation.
02460494* วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 (2-2-5)
(Methods in Participatory Action Research)
พื้นฐาน: 01460491
ความหมายและวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวางแผน การจัดการ และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบทฤษฎี วิธีการวิจัย การ
ประเมินผลกระทบจากการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการฝึกภาคสนาม
Meanings and methods of participatory action research, planning,
management, and process of participatory action research, examination of
theories, methodology, evaluation of its impact on participatory action
research, field work required.
02460495* การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
(Independent Study)
พื้นฐาน: 01460491 และ 01460399 และ 01461391
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Independent study on interesting topic at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.
01460497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสังคมวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in sociology at
bachelor’s degree level.
01460498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การค้นคว้าทางสังคมวิทยา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in sociology at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01461111** มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Anthropology)
ความหมายและขอบเขตของวิชามานุษยวิทยา ความสัมพันธ์กับสาขาอื่นๆ ของวิชา
มานุษยวิทยา มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมและ วิวัฒนาการทางกายภาพของมนุษย์ ชาติพันธุ์
สถาบันต่างๆ ทางสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคมและหน้าที่ของสถาบันต่างๆ
Meaning and scope of anthropology, its relation to other fields of
study, cultural concept and physical evolution of human, ethnicity, sociocultural institutions, social relations and institutional functions.
01461211 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cultural Anthropology)
การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา
และเทคโนโลยี
Cultural analysis of political, economic, religious, educational institutions
and technology.
01461212 มานุษยวิทยาชีวภาพ
3 (3-0-6)
(Biological Anthropology)
โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ กายวิภาคเปรียบเทียบ พันธุกรรม ทฤษฎีวิวัฒนาการและ
แนวความคิดที่เกี่ยวกับเชื้อชาติมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรม
Structure of human body, comparative anatomy, genetics, theories of
evolution and the concepts of races, relation of genes to physical environment
and culture.
01461213 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Archaeology)
วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาทางโบราณคดี ลักษณะข้อมูล วิธกี ารสารวจ การขุดค้น การ
บันทึกหลักฐาน การวิเคราะห์ตีความ การสงวนรักษาและการจัด แสดง มีการศึกษานอก
สถานที่
Objectives and methods in archaeology, types of data and
specimens, excavation, recording, analysis and interpretation, conservation
and display, field trip required.
____________________
** รายวิชาที่ปรับปรุง
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01461214 แนวความคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
(Anthropological Thought and Theory)
พื้นฐาน : 01461111
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทาง
มานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในยุคปัจจุบัน
History and development of anthropological thoughts, theories and
methods in anthropology, modern anthropological theories.
01461217 มานุษยวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
(Urban Anthropology)
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในทวีปยุโรป
และประเทศกาลังพัฒนาในทวีปเอเชีย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัญหา และการปรับตัวระดับ
ชุมชน สถาบัน โครงสร้าง ความหลากหลายของการตั้งหลักแหล่งและนัยทางวัฒนธรรม มี
การศึกษานอกสถานที่
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.
01461312 มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
(Linguistic Anthropology)
วิธีการทางภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมและการกระจายตัว ในชนกลุ่มต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การแจกแจงภาษา การวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาใน
วัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมทั้งปัญหาของภาษาซึ่งมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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.
02462313* ชาติพันธุ์ศึกษา
3 (3-0-6)
(Ethnic Studies)
พื้นฐาน: 01461111
รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การผสมผสานและการกลืน
กลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การรักษาอัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ เน้นการศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
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Social and cultural forms of various ethnic groups, acculturation and
assimilation, ethnic identity, ethnicity, interaction among ethnic groups,
impacts of social and cultural changes on ethnic groups, focus on ethnic
groups in Thailand, field trip required.
01461321 ครอบครัวและเครือญาติ
3 (3-0-6)
(Family and Kinship)
โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวและระบบเครือญาติของวัฒนธรรมต่างๆ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนดั้งเดิม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สถานภาพ บทบาท ความ
ขัดแย้ง และความร่วมมือในสัมพันธภาพของครอบครัวของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน
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.
01461322 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Anthropology)
ระบบเศรษฐกิจของสังคมดั้งเดิมและสังคมด้อยพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
เศรษฐกิจกับสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
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.
01461323 มานุษยวิทยาการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Anthropology)
ระบบการเมืองของสังคมดั้งเดิมและสังคมกาลังพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
การเมืองกับสถาบันอื่น ๆ การวิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เนื่องจากการมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งในระดับเผ่าพันธุ์ ระดับ ชาวไร่นา 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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01461324 มานุษยวิทยาศาสนา
3 (3-0-6)
(Anthropology of Religion)
ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับมายาศาสตร์ของชนดั้งเดิม วิวัฒนาการในด้าน
ความเชื่อและศาสนาการเปรียบเทียบหน้าที่ของมายาศาสตร์ อานาจเหนือธรรมชาติ ไสย
ศาสตร์ในสังคมของชนดั้งเดิมกับสังคมปัจจุบัน
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.
01461326** นิทานพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
(Folk Tale)
พื้นฐาน: 01461111
แนวคิดและวิธีการศึกษานิทาน ตานาน เทพนิยาย การกาเนิด และบทบาทของนิทาน
พื้นบ้านต่อความสัมพันธ์ทางสังคม การสร้างและรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่ม ความสัมพันธ์ของ
นิทานพื้นบ้าน ตานาน พิธีกรรม และความเชื่อ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทาน
พื้นบ้านกับการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์จากการสื่อสาร เน้นมุมมองทางด้านมานุษยวิทยา มี
การศึกษานอกสถานที่
Concepts and methods in the study of tale, myths and fairy tale, creation
and role of folk tale in the social relation, identification and preservation of group
identity, relation of folk tale, myth, ritual and belief system, analysis of
relationship between folk tale and media and communicative interaction, focus
on anthropological perspective, field trip required.
01461327 สังคมชาวไร่นา
3 (3-0-6)
(Peasant Society)
ลักษณะของสังคมชาวไร่นา โลกทัศน์และวิถีชีวิตของชาวไร่นา ลักษณะวัฒนธรรม
ของชาวไร่นาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 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.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
** รายวิชาที่ปรับปรุง
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02462328* มานุษยนิเวศน์
3 (3-0-6)
(Ecological Anthropology)
พื้นฐาน: 01461111
ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในสังคม
ต่างๆ แนวคิดทางนิเวศวิทยา นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ชาติพันธุ์นิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นในเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมต่อระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
Comparative study of relations between human being, culture and
environment with different societies, concept of ecology, cultural ecology,
ethno ecology, political ecology and local wisdom, focus on cultural
adaptation to ecological system, environmental changes and environmental
problems, field trip required.
01461331 เขตวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Culture Areas)
พื้นฐาน : 01461111
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม การกลืนกลายและการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรม
ที่มาและลักษณะของวัฒนธรรมในเขตต่างๆ ของโลก ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมในเขต
เดียวกัน เน้นเขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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.
01461332 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร สถาบันสังคมและวัฒนธรรม
ของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมและปัญหาสังคมวัฒนธรรมของ
สังคมไทยปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
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.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
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01461341 พิพิธภัณฑ์วิทยา
3 (3-0-6)
(Museology)
ประวัติ วัตถุประสงค์ ประเภทการจาแนกลั กษณะต่างๆ และการจัดองค์กรของ
พิพิธภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง และการให้ความรู้แก่ประชาชน
มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, type, category and organization of museum, object
registration, exhibition and education for the public, field trip required.
01461342 การถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
2 (1-2-3)
(Photography in Anthropology)
ประวัติ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และเทคนิคการถ่ ายภาพทางมานุษยวิทยา
ตลอดจนการประยุกต์ในการใช้งาน มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, features and techniques of photography in
anthropology and applicability, field trip required.
01461343 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Culture and Tourism)
แนวคิดของวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว การจัดการทุนทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน
แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 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.
01461391 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
(Methods in Qualitative Research)
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของชุมชน การทาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับ วงจรชีวิต การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การวางแนวคาถาม การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม การจัดกลุ่มศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทารายงาน 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.
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01461421 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
(Culture and Personality)
การอบรมปลูกฝังวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมต่างๆ
Enculturation and personality, relation of culture and personality,
cultural influence on human behavior in various societies.
01461422 ชนกลุ่มน้อย
3 (3-0-6)
(Minority Group)
ความหมายและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สาคัญในประเทศไทย เน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ปัญหา
ชนกลุ่มน้อยและนโยบายที่รัฐบาลมีต่อชนกลุ่มน้อย ในประเทศไทย 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.
02462423* มานุษยวิทยาสื่อ
3 (3-0-6)
(Media Anthropology)
พื้นฐาน: 01461211
ศึกษาบทบาทของสื่อ การวิเคราะห์และตีความสื่อผ่านมุมมองและวิธีการทาง
มานุษยวิทยา การศึกษาประเด็นทางสังคม-วัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อ การประยุกต์แนวคิด
ทางด้านมานุษยวิทยา สังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยามาใช้กับการทางานสื่อ
Study roles of media, analysis and interpretation media by
anthropological perspective and methods, study in social–cultural issues from
media, application of anthropological, social-cultural and psychological
concepts for media works.
01461441 มานุษยวิทยาประยุกต์
3 (3-0-6)
(Applied Anthropology)
พื้นฐาน: 01461111
หลักการในการประยุกต์มานุษยวิทยาเข้ากับการบริหารงานในกลุ่มวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในการวางแผนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษาจากประเทศกาลังพัฒนา โดยเน้น
กรณีประเทศไทย
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
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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.
01461442 แนวคิดทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Cultural Concept in Development)
แนวคิดวัฒนธรรมในการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางสังคมและผลสืบเนื่องทางวัฒนธรรมใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาและการปรับตัวระดับชุมชน และสถาบัน มีการศึกษานอกสถานที่
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.
01461449 การอ่านทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
(Readings in Anthropology)
การอ่านเอกสารทางวิชาการทางมานุษยวิทยา ศัพท์เฉพาะทาง การใช้ศัพท์วิชาการ
ทางมานุษยวิทยาในบริบทต่างๆ
Reading document in anthropology, specific vocabulary of anthropology
on usage and context of the terminologies.
01461490 สหกิจศึกษา
6
(Co–operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้
ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get
experiences from the assignment.
01461495* การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
(Independent Study)
พื้นฐาน: 02460492 และ 02460399 และ 02462392
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Independent study on interesting topic at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.
____________________
* รายวิชาที่เปิดใหม่
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01461496 เรื่องเฉพาะทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
(Selected Topics in Anthropology)
เรื่องเฉพาะทางมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in anthropology at the bachelor’s degree level, topics
are subject to change each semester.
01461497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางมานุษยวิทยา ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
anthropology at the bachelor’s degree level.
01461498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การค้นคว้าทางมานุษยวิทยาวิทยา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in sociology at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
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