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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์ท่าพระจันทร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  25500051109517 

ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Integrated Science 

  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) 
                 ชื่อย่อ    ปร.ด. (สหวิทยาการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Integrated Science) 
                     ชื่อย่อ    Ph.D. (Integrated Science) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตร 3 ปี (หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถจบได้ภายใน 6 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 
12 ภาคการศึกษา)  
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย โดยอาจเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาที่สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
พ.ศ. 2555 

ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
           ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา       
ในการประชุมครั้งที่  1/2560  เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  
พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2563  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 ดุษฎีบัณฑิตทางสหวิทยาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนง และเป็นผู้ที่สามารถ
บูรณาการความรู้ที่เป็นสหวิทยาการเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองที่มีความ
ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก  จึงมีทางเลือกในการเข้าท างานได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาควิชาการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน 
และองคก์ารระหว่างประเทศ ในฐานะนักวิชาการนักคิด นักเขียน นักวิจัย และนักพัฒนา  
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล า 
ดับ 

 เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ –สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 3341400237xxx อ.ดร. ภาคภูมิ ทิพคณุ Ph.D. International 
Development 

Nagoya University, 
Japan 

2554 
 

 M.A. 
 

ร.ม. 

International 
Development 
การระหวา่งประเทศ
และการทตู 

Nagoya University, 
Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
 

2549 

 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยับูรพา 2543 
2 3190800002xxx ผศ.ดร. สิทธิพล ปร.ด สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553 

เครือรัฐติกาล M.A. 
 

Pacific Asian 
Studies, SOAS 

University of London, 
UK 

2546 

 ร.บ. ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

3 1102000255xxx ผศ.ดร. ษัษฐรัมย ์
ธรรมบุษด ี

 

ร.ด. รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

 

 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ตึกอเนกประสงค ์1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ มีอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ห้องปฏิบัติการวิจัย (คอมพิวเตอร์) ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนมีโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องขยาย
เสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เครื่องฉายวีดีทัศน์ และเครื่อง LCD เป็นต้น และมี
ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เพ่ือให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งการจัดเตรียมหนังสือ ต าราที่ทันสมัยไว้บริการส าหรับนักศึกษา
ในห้องเรียน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงกันในหลาย
มิต ิปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีความซับซ้อน และยากที่จะท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง 
ในปัจจุบันจึงมีความพยายามจากหลายภาคส่วน  (เช่น ภาควิชาการ ภาครัฐ และประชาคมการพัฒนา) ในการ
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สร้างตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาการพัฒนาที่ซับซ้อนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การ
จัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลาย
แขนงท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจจึงมีความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ 
และในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันได้ 
 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางการเมือง  
 ปัจจุบัน สังคมไทยอยู่ในช่วงส าคัญของการเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย การสร้างสถาบันทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สถานการณ์ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าวิ ถีชีวิตประชาธิปไตยและ
สถาบันการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยของไทยยังมีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไขทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การท าความเข้าใจสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการเมืองในเชิงสหวิทยาการ จะช่วยให้ความ
เข้าใจการเมืองไทยมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งน่าจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองไทยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมได้ในอนาคต  
 

11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การที่จะท าความเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ การบูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ รวดเร็วและ
ซับซ้อนในปัจจุบันจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  
 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ พันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง 
ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  นักศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อ
ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  
สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ดุษฎีบัณฑิตทางสหวิทยาการได้รับการคาดหวังให้เป็นก าลังส าคัญในสังคมที่จะท าหน้าที่ทางด้านการ
สอน  การวิจัย  การพัฒนาประเทศ และให้ความรู้แก่สาธารณชน  นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ในเชิงวิชาการให้แก่สังคมแล้ว  หลักสูตรยังปรารถนาที่จะสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวิพากษ์สังคม 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวดเร็วและซับซ้อน และน าเสนอแนวทางที่จะน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมได้  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 1 
รายวิชา โดยต้องเป็นรายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร       
ดุษฎีบัณฑิตทางสหวิทยาการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการแนะน าและความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการมุ่งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง                      
ผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการ
ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและโลกในยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากที่จะท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การ
จัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลาย
แขนงท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและ
ในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา      
มีความสามารถในการท าความเข้าใจและจัดการกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้ และมีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 

2. เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์/วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างลึกซึ้ง 
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทาง
ออกให้กับสังคม 
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  2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 
 

การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.  การเพ่ิมความเข้มข้น
ทางวิชาการ และเพ่ิ ม
ศักยภาพในการวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ
ผู้เรียน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ท าวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ 
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
ฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับ 
2. ก าห น ด เกณ ฑ์ ใน ก ารตี พิ ม พ์
ผลงานวิชาการให้เข้มข้นขึ้น โดยใน
แผนวิจัย จะต้องมีผลงานตี พิมพ์
อย่างน้อย 2 ชิ้น และแผนรายวิชา
จะต้องตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ชิ้น เป็น
เงื่อนไขเพ่ือขอสอบเล่มวิทยานิพนธ์ 
  

1. จ าน วน ผ ล งาน วิ ช าก าร ข อ ง
นั ก ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติต่อนักศึกษา
ที่จบ 
2. จ าน วน ผ ล งาน วิ ช าก ารข อ ง
นั ก ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติต่อนักศึกษา
ที่จบ 
3. จ าน วน ผ ล งาน วิ ช าก ารข อ ง
นั ก ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ใน 
Proceeding ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติต่อนักศึกษา
ที่จบ  
4. จ าน วน ผ ล งาน วิ ช าก ารข อ ง
นั ก ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ใน 
Proceeding ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการระดับชาติต่อนักศึกษาที่จบ  

2. การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น ก ารวิ จั ย ร่ ว ม กั น
ระหว่างผู้เรียน  

1. ก ารจั ด  workshop ก ลุ่ ม ย่ อ ย
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ าที่ มี หั ว ข้ อ ก า ร วิ จั ย ที่
ใกล้เคียงกันได้อภิปรายในประเด็น
การท าวิจัยของตนและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับนักศึกษาคนอ่ืนๆ โดยมี
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร เป็ น
ผู้ด าเนินการ workshop 

1. จ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร จั ด 
workshop ต่อหนึ่งภาคเรียน 
2. จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ าที่ เข้ า ร่ ว ม 
workshop ต่อครั้งที่จัด 
3. เอกสารที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ของการท าวิจัยของนักศึกษาแต่ละ
คน  (เช่ น  เอกสารประกอบการ
น าเสนอ ฯลฯ) 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
workshop  

3. การปรับระบบการ
เรียนการสอนให้มีความ

1. การปรับลดวิชาบังคับลงจาก 5 
วิ ช า เป็ น  3 วิ ช า เพ่ื อ เพ่ิ ม ค ว าม

1. จ านวนวิชาบังคับที่ลดลง และชุด
วิชาเลือกที่เพ่ิมข้ึน 
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ยืดหยุ่นตามฐานความรู้
แ ล ะค ว าม ส น ใจ ข อ ง
ผู้เรียน 

ยืดหยุ่นในการเลือกรายวิชาเลือกให้
มากขึ้น  
2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
การสัมมนาที่ให้นักศึกษาได้น าเสนอ 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจของนักศึกษา 

4. การเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยในการสอนและ
การพัฒนาความสามารถ
ด้ า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง
นักศึกษา 

1. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกขึ้นไปเป็นผู้สอนหรือผู้สอนร่วม
ในรายวิชาเลือกมากขึ้น 
2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัย
โดยเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วม
วิทยานิพนธ์นักศึกษามากขึ้น  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ เป็ น
ผู้สอนหรือผู้สอนร่วมในรายวิชาที่เปิด
สอน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ เป็นที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

5. การปรับปรุงระบบที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้มี
ป ระสิ ทธิภ าพและลด
ความล่าช้า/ไม่ต่อเนื่อง 

1. จั ด  Workshop ร่ ว ม ร ะห ว่ า ง
นักศึกษากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ื อให้ เกิดการต่อเชื่ อมระหว่าง
โครงการวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแต่โดยเนิ่น 
2. ให้อาจารย์ประจ าของวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและท า
หน้าที่เป็นคนกลางระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยให้
ค า ป รึ ก ษ า เบื้ อ ง ต้ น  ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้า และประสานระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. จ านวนโครงการวิจัยของนักศึกษา
ที่พัฒนาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. จ าน วน อ าจ ารย์ ป ระจ า ขอ ง
วิทยาลัยที่เป็นที่ปรึกษาร่วม 

6.  ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของการท า
วิจัย 

1. ก าหนดให้นักศึกษาในโปรแกรม
รายวิชาและวิจัยจะต้องน าเสนอ
ง า น วิ จั ย ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วิทยานิพนธ์ 3 ครั้ง ได้แก่ (1) การ
น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (2) 
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
แ ล ะ  (3) ก า ร น า เ ส น อ เ ล่ ม

1. ผลการประเมิน เค้ า โครงและ
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
2. เอกสารประกอบการน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง 
(เช่ น  แบ บฟอร์มแสดงรายงาน
ความก้าวหน้า บทความ บทต่างๆ
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

วิทยานิพนธ์เพ่ือสอบจบ  
2.  ก าหนดให้นักศึกษาในโปรแกรม
วิจัยจะต้องน าเสนองานวิจัยต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 4 ครั้ง 
ได้ แก่  (1) การน า เสนอเค้ าโครง
วิ ท ย านิ พ น ธ์  (2) ก า รน า เส น อ
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (3) 
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 2 และ (4) การน าเสนอเล่ม
วิทยานิพนธ์เพ่ือสอบจบ 

ของวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)  

7. แผนการสนับสนุนการ
ข อ ทุ น ก า รศึ ก ษ ากั บ
หน่วยงานภายนอก 

1. จั ด  Workshop ร่ ว ม ร ะห ว่ า ง
หลักสูตรฯ กับหน่วยงานสนับสนุน
ทุนวิจัยปริญญาเอก (เช่น สกว.) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการสร้างข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
2. จั ด  Workshop ร่ ว ม ร ะห ว่ า ง
นักศึกษากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ื อให้ เกิดการต่อเชื่ อมระหว่าง
โครงการวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันเพ่ือ
ขอรับทุน  

1. จ านวนการจัด Workshop และ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
Workshop ทั้งหมด 
2. จ าน วน นั ก ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ทุ น
สนับสนุนการศึกษา/วิจัยในระดับ
ปริญญาเอกต่อนักศึกษาในแต่ละรุ่น 

8. การเปิ ดช่องทางให้
นั กศึ กษ าต่ างช าติ เข้ า
ศึกษาในหลักสูตรได ้

1. จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา
เป็ น ภ าษ าอั งกฤษ  (ในกรณี ที่ มี
นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก) 
2. เปิดให้สามารถเขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษได้  

1. จ าน วนนั กศึ กษ าต่ างชาติ ต่ อ
นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร 

9. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ส ถ าบั น ต่ า งป ร ะ เท ศ

1. ติดต่อเชื่อมโยงและท า MOU กับ
หลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอน
เชิงสหวิทยาการในต่างประเทศ 

1. จ าน วน ส ถ าบั น เค รื อ ข่ าย ใน
ต่างประเทศ 
2. จ านวนอาจารย์ /นั กวิ จั ยจาก
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

2. เชิญอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ป . เ อ ก ใ น ส ถ า บั น       
เครือข่ ายในต่างป ระเทศมาร่วม
กิจกรรมทางวิชาการกับหลักสูตร    
ปริญญาเอกของวิทยาลัยในฐานะ 
Visiting Professor ห รื อ  Visiting 
Researcher Fellow 

สถาบันเครือข่ายในต่างประเทศที่มา
ท ากิ จกรรมทางวิชาการร่วมกับ
หลักสูตร 

 
 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
        เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         วัน-เวลาราชการปกติ  เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.   
         ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
         ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ข้อ  7 และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
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 แผน 1.1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศที่

สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 
3.25 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการ พิจารณาให้สมัครได้ 

     2) เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจนถึงวันที่
สมัคร ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก    

     3) ผู้สมัครต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน 
     4) หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ และมี

ความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
     5) มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 แผน 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
2) มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25  หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการพิจารณาให้สมัครได้ 
3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS 

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 

2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลการศึกษาที่ผ่านมา  ประสบการณ์ทางวิชาการ         

การสอบสัมภาษณ์และข้อเสนอหัวข้อการค้นคว้าที่ต้องการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ 
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

         ไม่มี 
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
         ไม่มี 
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 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
        ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 10 คน 

 

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่  1 10 10 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  2 - 10 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  3 - - 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  4 - - - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  5 - - - - 10 10 10 
ชั้นปีที่  6 - - - - - 10 - 
                  รวม 10 20 30 40 50 60 50 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ - - - - - - 10 
  

2.7 งบประมาณตามแผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
  งบด าเนินการ   14,975,500  บาท 
   หมวดคา่ตอบแทน             14,159,000    บาท 
   หมวดค่าใช้สอย 450,000    บาท 
   หมวดค่าวัสดุ 291,500    บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 75,000    บาท 
  งบลงทุน    250,000    บาท 
   หมวดครุภัณฑ์ 250,000    บาท 
  งบเงินอุดหนุน   1,200,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน                1,200,000 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น       10,000   บาท 
   หมวดรายจ่ายอื่น                     10,000  บาท 
     รวมทั้งสิ้น                              16,517,660  บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,000 บาทต่อปี  โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา
โครงการปกตใิช้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
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2.8 ระบบการศึกษา 
   จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 12.15 และหมวด 6 ข้อ 19 
 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 69 หน่วยกิต 
  3.1.2   ระยะเวลาการศึกษา  
   เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา ต้องใช้ระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ  
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
    3.1.2.1 แบบ 1.1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
     1)  วิทยานิพนธ์      69      หน่วยกิต 
     3.1.2.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  
    1) หมวดวิชาบังคับ   9   หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาเลือก   6  หน่วยกิต 
    3) วิทยานิพนธ์                54  หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 
ดังนี้  
อักษรย่อ สห/ IG หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาสหวิทยาการ 
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เลขหลักหน่วย  
เลข 0-1  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 2-9  หมายถึง วิชาเลือก 

 
เลขหลักสิบ   

เลข 0  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
เลข 1  หมายถึง วิชากลุ่มปรัชญา 
เลข 2  หมายถึง วิชากลุ่มทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย 
เลข 3-5  หมายถึง วิชากลุ่มสัมมนา 

เลขหลักร้อย 
เลข 8 หมายถึง วิชาระดับสูงและวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ด้าน 
เลข 9   หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

 3.1.3.1  รายวิชาส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1   
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
สห.969   วิทยานิพนธ์            69  
IG 969  Dissertation  

หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมที่มี
การเปิดสอนในหลักสูตรและในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) หรือได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
แนะน าและความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร 
 

3.1.3.2 วิชาบังคับส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1  
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับท้ัง 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สห.820   ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมร่วมสมัย       3 (3-0-9) 
IG.820   Contemporary Social Theory and Philosophy  
สห.821     ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ           3 (3-0-9) 
IG.821     Interdisciplinary Research Methodology 
สห.830 บัณฑิตสัมมนา        3 (3-0-9) 
IG.830   Graduate Seminar  
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3.1.3.3 วิชาเลือกส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1    

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
 1. เลือกศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  หรือ  
2. เลือกศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  และเลือก
ศึ กษ า จ าน วน  3  ห น่ วยกิ ต  จ าก วิช าระดั บ ป ริญ ญ าเอก ในห ลั กสู ต ร อ่ืน ๆ  ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องเป็นรายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์และมีความ
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการแนะน าและความเห็นชอบของ
กรรมการหลักสูตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
สห.822     ทฤษฎีวิพากษ์ยุคใหม ่      3 (3-0-9) 
IG 822  New Critical Theories  
สห.832  สัมมนาการศึกษาการพัฒนา      3 (3-0-9) 
IG 832  Development Studies Seminar 
สห.833    สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา      3 (3-0-9) 
IG 833   Cultural Studies Seminar 
สห. 834    สัมมนาหัวข้อคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-9) 
IG 834  Seminar on Selected Topics in International Relations 
สห.835  สัมมนาประเด็นเฉพาะในปัจจุบันทางสังคมศาสตร์    3 (3-0-9) 
IG.835     Seminar on Current Issues in Social Science  
สห.836     สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ      3 (3-0-9) 
IG 836      Seminar on Quantitative Research 
สห.837    สัมมนาประเด็นเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ  3 (3-0-9) 
IG 837   Seminar on Issues in International Political Economy  
สห.838    สัมมนาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน   3 (3-0-9) 
IG 838  Seminar on Environmental Issues and Sustainable Development 
สห.839    สัมมนาว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3 (3-0-9) 
IG 839  Seminar on Technology and Innovation System 
สห.842     สัมมนาภูมิภาคศึกษา      3 (3-0-9) 
IG 842  Regional Studies Seminar 
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 หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม ที่มีการ
เปิดสอนในหลักสูตรและในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้ได้ระดับ P (ผ่าน) 
หรือได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแนะน า
และความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตรฯ 
 

 3.1.3.4  วิทยานิพนธ์ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1    
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
สห.954    วิทยานิพนธ์            54  
IG 954         Dissertation  
 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
ปีการศึกษาที่ 1 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- สอบวัดคุณสมบัติ 

สห.820 ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมสมัย   3   หน่วยกิต                                       
สห.821 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ               3   หน่วยกิต 
สห.830. บัณฑิตสัมมนา                                  3   หน่วยกิต                 

 รวม                                                       9  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
สห.969   วิทยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 

วิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
สห. …………………..                                 3  หน่วยกิต 
สห. ……………….….                                        3  หน่วยกิต 
 
รวม                                                      6  หน่วยกิต 

รวม                       9 หน่วยกิต สอบวัดคุณสมบัติ 
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ปีการศึกษาที่ 2 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
สห.  969  วิทยานิพนธ์             15 หน่วยกิต สห.  954  วิทยานิพนธ์                15 หน่วยกิต 
รวม                                    15 หน่วยกิต รวม                                       15 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
สห.  969  วิทยานิพนธ์             15  หน่วยกิต สห.  954  วิทยานิพนธ์                15 หน่วยกิต 
รวม                                    15  หน่วยกิต รวม                                       15 หน่วยกิต 

 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
สห.  969  วิทยานิพนธ์              15  หน่วยกิต สห.  954  วิทยานิพนธ์              12  หน่วยกิต 
รวม                                     15  หน่วยกิต รวม                                     12  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
สห.  969  วิทยานิพนธ์              15  หน่วยกิต สห.  954  วิทยานิพนธ์              12  หน่วยกิต 
รวม                                     15  หน่วยกิต รวม                                     12  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา         
วิชาบังคับ 
สห.820   ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมร่วมสมัย        3 (3-0-9) 
IG.820   Contemporary Social Theory and Philosophy  
 ประวัติของสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ความเกี่ยวพันกับ 
“มนุษยศาสตร์” (Human Sciences) ประเด็นในเรื่องของธรรมชาติของ“ความรู้” การกระท า การอธิบายและ
การตีความ ส ารวจทฤษฎีทางสังคมส านักต่างๆ เช่น โครงสร้าง-ผู้กระท าการ (Structure-Agency Problem) 
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ข้อถกเถียงในทฤษฎีสังคมร่วมสมัย การวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางสังคมร่วมสมัยผ่านการใช้ทฤษฎีทางสังคม 
  History of social sciences; connections between social science and natural science; 
nature of knowledge, action, description, and interpretation; the survey of social theories from 
different schools of thought such as structure-agency problem, discourse analysis, etc.; 
debates in contemporary social theories; and the analysis of social phenomena through social 
theories. 
 
สห.821   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ             3 (3-0-9) 
IG 821    Interdisciplinary Research Methodology 

ทบทวนการอภิปรายถกเถียงเก่ียวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับวิธีการ
วิจัย การเลือกปัญหาการวิจัยเชิงสหวิทยาการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล รวมถึงจริยธรรม
การวิจัย 
  A review of debates on theories, methodologies, and relations between knowledge and 
research methods; selection of interdisciplinary research problem; data collection, analysis, 
and interpretation; research ethics. 
 
สห.830  บัณฑิตสัมมนา          3 (3-0-9) 
IG.830   Graduate Seminar  
  การน าเสนอความคิดของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาไปเป็นหัวข้อและโครงร่างของวิทยานิพนธ์ โดยมีการตั้ง
ค าถามและถกเถียงระหว่างนักศึกษา และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อเป็นแนวทางการท าวิจัยแก่นักศึกษา 
  Presentation of ideas by students in order to develop their dissertation topics and 
proposals; questions and debates between students; lectures provided by experts to give 
research guidance to students.  
 
 



มคอ. 2   
 

19 

 

วิชาเลือก 
สห.822   ทฤษฎีวิพากษ์ยุคใหม ่       3 (3-0-9) 
IG 822 New Critical Theories 
 ทฤษฎีและความคิดของนักคิดแนววิพากษ์ยุคใหม่ที่ไปไกลกว่าทฤษฎีวิพากษ์สังคมของส านักแฟรงค์
เฟิร์ท นักคิดที่เป็นฐานของวิธีคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม หลังสมัยใหม่นิยมและหลังอาณานิคมอย่างบาร์ตส์ แดร์
ริดา โบดิยาร์ด ฟูโกต์ และเดอเลิซ เป็นต้น 
  Study theories and concepts of new critical thinkers that go beyond the critical 
theory of society of the Frankfurt School. Their ideas have become the foundation of the new 
critical schools like post-structuralism, postmodernism and postcolonial. These thinkers 
include Barthes, Derrida, Boudrillard, Foucault and Deleuze. 
 
สห.832     สัมมนาการศึกษาการพัฒนา        3 (3-0-9) 
IG.832     Development Studies Seminar 
     ทฤษฎีและข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าด้วยการพัฒนา เช่น ผู้กระท าการพัฒนา 
ตัวชี้วัดในการพัฒนา วาทกรรมการพัฒนาชุดต่างๆ เป็นต้น ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่วมสมัย อัน
ได้แก่ โลกาภิวัตน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประเด็นสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นความยากจนและความไม่เท่าเทียม การศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาชนบทและเมือง และประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
  Theories and theoretical debates in development studies such as actors in 
development, development indicators, and development discourses; current development 
issues such as economic and cultural globalization, environment issues in development, 
economic development,  poverty and inequality, education and health, urban and rural 
development, and human rights issues. 
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สห.833    สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา               3 (3-0-9) 
IG.833    Cultural Studies Seminar 

 ทฤษฎีและประเด็นเรื่องถกเถียงทางวัฒนธรรมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาติ
พันธุ์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม อ านาจและการเมืองที่อยู่ในการผลิตและการบริโภคทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจและวัฒนธรรม การประกอบสร้างตัวตนทางวัฒนธรรม และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

Theories and debates in cultural studies, i.e. study of local culture, ethnics, cultural 
industry, power and politics in cultural production and consumption, relations between power 
and culture, construction of cultural identity, and other related issues. 

 
สห.834   สัมมนาหัวข้อคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3 (3-0-9) 
IG.834 Seminar on Selected Topics in International Relations 
 ศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยอาจเน้นไปที่ประเทศหรือ
ภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือประเด็นในเชิงทฤษฎี 
  Study and analysis of selected topics in International Relations with an emphasis on 
one particular country/region, or theoretical issues. 
 
สห.835  สัมมนาประเด็นเฉพาะในปัจจุบันทางสังคมศาสตร์                3 (3-0-9) 
IG.835   Seminar on Current Issues in Social Science     
  การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นทางสังคมร่วมสมัยที่มีความส าคัญตามความสนใจของผู้สอนและ
นักศึกษา ส ารวจความรู้และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัยในบริบทของท้องถิ่น ประเทศ และ
โลก เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และวิจัย 
   Analyses and discussions on contemporary social issues, depending on lectures and 
students’ interests; survey of knowledge and related theories. Analysis of contemporary issues 
in local, national, and global context in order to strengthen analytical and research skills. 
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สห.836   สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ        3 (3-0-9) 
IG.836    Seminar on Quantitative Research 

สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณทั้งในแบบบรรยาย (descriptive) และแบบทดลอง (experimental) การ
ตั้งค าถามและเลือกหัวข้อวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  

Principles of descriptive and experimental quantitative researches; research questions 
and selection of quantitative research topic; quantitative research design; data collection, and 
data analysis 
 
สห.837   สัมมนาประเด็นเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ    3 (3-0-9) 
IG 837 Seminar on Issues in International Political Economy  
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และตลาด บทบาทและความส าคัญของตัวแสดงข้ามชาติและบรรษัทข้ามชาติ วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจโลก สถาบันและองค์กรระหว่างประเทศและความ
ร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  To study domestic and international relationships on economics and politics, the 
nexus between state and market, roles of international actors and multinational corporations, 
analysis on the causes, consequences and impacts of economic globalization on global 
economy, international institutions and regional economic cooperation 
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สห.838   สัมมนาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน    3 (3-0-9) 
IG.838 Seminar on Environmental Issues and Sustainable Development 
 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก การจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรร่วม แนวคิดและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยังยืน นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  Environment issues at local, national and global levels; environmental and 
common pool resource management; approaches and indicators of sustainable development; 
policies and strategies for sustainable development. 
 
สห.839 สัมมนาว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม      3 (3-0-9) 
IG.839 Seminar on Technology and Innovation System 
 แนวคิดว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสาขา
เศรษฐกิจ ระดับประเทศ และระดับโลก องค์ประกอบของระบบนวัตกรรม ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบระบบ
นวัตกรรมกับการเรียนรู้ สถาบันกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
นวัตกรรม   
  Theories and approaches in innovation systems at local, national, sectoral, and 
global levels; components of innovation system; interaction between components of the 
systems and interactive learning; institutions and technological development and innovations; 
evaluation of the efficiency of innovation systems.   
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สห.842    สัมมนาภูมิภาคศึกษา        3 (3-0-9) 
IG.842 Regional Studies Seminar 
 แนวคิดว่าด้วยพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนา การก่อตัวและขยายตัวของเมือง ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมและการเปลี่ยนผ่านเมืองและชนบท ประเด็นปัญหาของการพัฒนาเมืองและชนบทในปัจจุบัน  
  Spatial approaches to development; emergence and expansion of cities; socio-
economic system and transformation of urban and rural areas; current issues in urban and 
rural development. 
 
สห.969 / สห.954    วิทยานพินธ์  (แผนการศึกษาแบบ 1.1/แผนการศึกษาแบบ 2.1)  69/54 
IG  969 / IG.954     Dissertation  

การสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในเชิงสหวิทยาการ เขียน
วิทยานิพนธ์ในเชิงสหวิทยาการ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการวิจัย 
และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

The making of research project leading to new body of knowledge in integrated 
science; dissertation writing in integrated science; presentation of dissertation; research ethics. 
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1.  3341400237xxx อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคณุ Ph.D. International Development Nagoya University, Japan 2554 
M.A. 
ร.ม. 

International Development 
การระหวา่งประเทศและการทูต 

Nagoya University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
2549 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยับูรพา 2543 
2.  3190800002xxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. 
สิทธิพล เครือรัฐติกาล ปร.ด สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553 

M.A. Pacific Asian Studies, SOAS University of London, UK 2546 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

3.  1102000255xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

ษัษฐรัมย ์ ธรรมบุษด ี
 

ร.ด. รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

4.  3269900046xxx อาจารย์ ดร.  จุฬณี ตันติกลุานันท์ Ph.d 
 

MA. 
 

ศศ.บ. 

รัฐศาสตร ์
 
International Studies 
 
รัฐศาสตร ์

University of Queenland, 
Brisbane,Australia 
Macquarie University,Sydney 
Australis 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
 

2546 
 

2541 
5.  5101400054xxx ศาสตราจารย ์ ธีรยุทธ บุญม ี MA 

 
วศ.บ. 

social studies 
 
ไฟฟ้า 

Institute of Social 
Studies, The Hague 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2527 
 

2516 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

6.  3920100918xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

พิทยา สุวคันธ ์ ปร.ด สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 
ศศ.ม การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ม.เชียงใหม ่ 2540 
วท.บ. สัตวศาสตร ์

  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

2535 

7.  3100600713xxx ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ Ph.D. Physical Anthropology University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

2534 
 

M.A. Physical Anthropology University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

2530 
 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2523 
8.  3102002293xxx ศาสตราจารย์ ดร. 

 
 

ไชยรัตน ์ 
       เจริญสินโอฬาร 

Ph.D. Political Science University of Hawaii, Manoa, 
U.S.A. 

2528 
 

M.A. Political Science 
 

The University of Kansas, 
U.S.A. 

2522 

ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2515 
9.  3260400100xxx อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรณุ ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 

  ผม. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
  ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 2545 

10.  3100201789xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ดร. 

เกษม เพ็ญภินันท ์ Ph.D. 
 

ร.บ. 

Philosophy 
 
 

New School for Social 
Research, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2547 
 
2533 
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 * หมายเหตุ: ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

11.  3102010076xxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

เดชา สังขวรรณ Ph.D. 
 

รม. 
MA. 

 
รบ. 

The School of Social Service 
Administration 
รัฐศาสตร ์
Criminology and Criminal Justice 
Administration 
รัฐศาสตร ์

The University of Chicago, 
United States 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Indiana State University, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2526 
 

2517 
2518 

 
2515 

12.  3102201953xxx อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ ์ Ph.D. 
MA 

 
 

ศ.บ 

Graduate School of 
International Development 
Master of Arts (Economics) 
(English Program) 
Bachelor of Arts (Economics) 

Nagoya University 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
2550 

 
 

2545 

13.  3102001179xxx อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน ์ Ph.D 

M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
Journalism Studies 
ภาษาอังกฤษ 

Loughborough University, UK 
University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 
 2539 
 2538 

14.  3102001392xxx 
 

อาจารย์ ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ ์ M.A. 
 

วส.ม. 
ศศ.บ. 

Women Environment  and 
Media in Development 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ประวัติศาสตร ์

York University, Canada. 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2537 
 

2533 
2526 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าที่ร่วมสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1.  3341400237xxx อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคณุ Ph.D. International Development Nagoya University, Japan 2554 
M.A. 
ร.ม. 

International Development 
การระหวา่งประเทศและการทูต 

Nagoya University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
2549 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยับูรพา 2543 
2.  3190800002xxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. 
สิทธิพล เครือรัฐติกาล ปร.ด สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553 

M.A. Pacific Asian Studies, SOAS University of London, UK 2546 
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

3.  1102000255xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

ษัษฐรัมย ์ ธรรมบุษด ี
 

ร.ด. รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
4.  3269900046xxx อาจารย์ ดร.  จุฬณี ตันติกลุานันท์ Ph.d 

 
MA. 

 
ศศ.บ. 

รัฐศาสตร ์
 
International Studies 
 
รัฐศาสตร ์

University of Queenland, 
Brisbane,Australia 
Macquarie University,Sydney 
Australis 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2555 
 

2546 
 

2541 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

5.  5101400054xxx ศาสตราจารย ์ ธีรยุทธ บุญม ี MA social studies Institute of Social 
Studies, The Hague 

2527 

วศ.บ. 
 

ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 

6.  3920100918xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

พิทยา สุวคันธ ์ ปร.ด สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 
ศศ.ม การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ม.เชียงใหม ่ 2540 
วท.บ. สัตวศาสตร ์

  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
 

2535 

7.  3100600713xxx ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ Ph.D. Physical Anthropology University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

2534 
 

M.A. Physical Anthropology University of Michigan, Ann 
Arbor, U.S.A. 

2530 
 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2523 
 
 

8.  3102002293xxx ศาสตราจารย์ ดร. 
 
 

ไชยรัตน ์ 
       เจริญสินโอฬาร 

Ph.D. Political Science University of Hawaii, Manoa, 
U.S.A. 

2528 
 

M.A. Political Science 
 

The University of Kansas, 
U.S.A. 

2522 

ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2515 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

9.  3260400100xxx อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรณุ ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 
  ผม. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
  ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 2545 

10.  3100201789xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ดร. 

เกษม เพ็ญภินันท ์ Ph.D. 
 

ร.บ. 

Philosophy 
 
 

New School for Social 
Research, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2547 
 

2533 
11.  3101201899xxx ศาสตราจารย ์ วันทนีย์ วาสิกะสิน M.A. 

สส.บ. 
Public Health 
สังคมสงเคราะห ์

University of Hawaii 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2520 
2515 

12.  3102010076xxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

เดชา สังขวรรณ Ph.D. 
 

รม. 
MA. 

 
รบ. 

The School of Social Service 
Administration 
รัฐศาสตร ์
Criminology and Criminal Justice 
Administration 
รัฐศาสตร ์

The University of Chicago, 
United States 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Indiana State University, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2526 
 

2517 
2518 

 
2515 

13.  3102201953xxx อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ ์ Ph.D. 
MA 

 
 

ศ.บ 

Graduate School of 
International Development 
Master of Arts (Economics) 
(English Program) 
Bachelor of Arts (Economics) 

Nagoya University 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
2550 

 
 

2545 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

14.  3102001179xxx อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน ์ Ph.D 

M.A. 
ศศ.บ 

Social Sciences 
Journalism Studies 
ภาษาอังกฤษ 

Loughborough University, UK 
University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 
 2539 
 2538 

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมสอนในหลักสูตร 
  

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์ Ph.D. 
 

M.A 
 

สส.ม. 

Social Work (Research in 
Policy) 
Public Administration 
 
สังคมสงเคราะห ์

The University of Calgary, 
Canada 
The University of 
Queensland, Australia 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Xxxx 
 

Xxxx 
 

xxxx 
2. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 
ยุกติ มุกดาวิจติร Ph.D. 

 
M.A. 

 
สค.ม. 
ศ.บ. 

Anthropology  
 
Anthropology 
 
มานุษยวิทยา 
เศรษฐศาสตร ์

University of Wisconsin-
Madison, U.S.A 
University of Wisconsin-
Madison, U.S.A 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
 

2543 
 

2538 
2533 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

3. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์  ธเนศ วงศ์ยานนาวา M.S. 
 

M.Phil 
 

รบ. 

Sociolgy 
 
Social & Political Theory 
 
สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา 

University of Wisconsin 
Madkson,USA 
University of Cambridge, 
England 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2532 
 

xxxx 
 

2522 
4. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. 
จันทนี เจริญศร ี Ph.D. 

 
MA 

 
สม.ม. 
วส.บ. 

Sociology Sociology 
 
Sociology Sociology 
 
สังคมวิทยา 
วารสารศาสตร ์

University of Essex, United 
Kindom 
University of Essex, United 
Kindom 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

2553 
 

2550 
 

2544 
2539 

5. 3100700215xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. 

จุฬาพร เอื้อรักสกลุ Ph.D. 
 

M.A. 
 

ร.บ. 

International Relations 
 
International Relations 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Australian National 
University, Australia 
International University of 
Japan, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
 

2531 
 

2525 
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 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 -ไม่มี- 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ และการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        วิทยานิพนธ์ ได้แก่ การสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้อย่างมีนัยส าคัญในเชิงสหวิทยาการ เขียนวิทยานิพนธ์ในเชิงสหวิทยาการ และน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในเชิงสหวิทยาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
       5.3.1 การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 1.1 เริ่มขึ้นหลังจากที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วในปีการศึกษาที่ 1 ภาคที่ 2 และปีการศึกษาที่ 2 ภาคที่ 1 ตามล าดับ โดยมี
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 
       5.3.2 การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 2.1 เริ่มขึ้นหลังจากที่นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วในปีการศึกษาที่ 1 ภาคที่ 2 และปีการศึกษาที่ 2 ภาคที่ 1 ตามล าดับ โดยมี
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 4 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
        5.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 ท าวิทยานิพนธ์   จ านวน 69 หน่วยกิต 

 5.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1 ท าวิทยานิพนธ์   จ านวน 54 หน่วยกิต 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.5.1 การท าวิทยานิพนธ์  
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         

สหวิทยาการได้เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านได้ระดับ  P (ผ่าน) แล้ว 
2) นักศึกษาจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) เมื่อนักศึกษาเริ่มจดทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น  และ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้ว  โครงการฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักซึ่งเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ร่วม      
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(ถ้ามี) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งจะท าหน้าที่
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์  

5) นักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงฯ ให้ผ่านก่อนภาคเรียนที่ 7 จะสิ้นสุดลง              
 
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 

 แผนการศึกษาแบบ 1.1  
1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ใ ห้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์จะถือว่าผ่านก็ต่อเมื่อได้ผลสอบระดับ S (ใช้ได้) โดยมติที่เป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

3) การสอบวิทยานิพนธ์ให้ท าโดยเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ เพ่ือประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์
เป็นครั้งสุดท้าย 

4) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว  
5) นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอครั้งนี้จะผ่าน

ได้ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มที่ระบุประเด็นความก้าวหน้า
จากการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า จะต้องมีระยะห่างจากการน าเสนอเค้า
โครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 4 เดือนแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 

6) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อมีบทความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนดแล้วอย่างน้อย 2 บทความ ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องด าเนินการหลังผ่านการน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน 

 แผนการศึกษาแบบ 2.1  
1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ใ ห้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์จะถือว่าผ่านก็ต่อเมื่อได้ผลสอบระดับ S (ใช้ได้) โดยมติที่เป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

3) การสอบวิทยานิพนธ์ให้ท าโดยเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ เพ่ือประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์
เป็นครั้งสุดท้าย 
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4) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
5) นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานความก้ าวหน้า 2 ครั้ง การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน
แล้ว การน าเสนอครั้งนี้จะผ่านได้ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มที่
ระบุประเด็นความก้าวหน้าจากการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การน าเสนอครั้งนี้จะต้องมีระยะห่างจากการ
น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี  การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 
เป็นการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลังจากผ่านการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 แล้ว
อย่างน้อย 4 เดือน การน าเสนอครั้งนี้จะผ่านได้ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้า พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มที่ระบุประเด็นความก้าวหน้าจากการน าเสนอครั้งที่ 1 การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 นี้จะ
ท าได้ก็ต่อเมื่อมีบทความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดแล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

6) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อมีบทความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดแล้วอย่างน้อย 2 บทความ 
(รวมบทความที่ยื่นขอสอบรายงานความก้าวหน้า) ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องด าเนินการหลังผ่านการเสนอ
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน 
 

5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ 

 แผนการศึกษาแบบ 1.1  
1) นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่อลงทะเบียนไปแล้ว 1 ภาคการศึกษา และในกรณี

ที่นักศึกษาถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว
แล้ว 

2) การสอบวัดคุณสมบัติจะมุ่งไปสู่การท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องเสนอบทความ
ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ในบทความนี้จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วนคือ (1) 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ และ (2) การพัฒนากรอบแนวคิด และการ
ออกแบบการวิจัย ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีการในการวิจัย โดยโครงการฯ จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม
และเดือนมกราคม 

3) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) โดยมีสิทธิสอบ 3 ครั้ง และไม่เกิน
ภาคการศึกษาท่ี 5 (ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1) มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

4) หากนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษาทันท ี

5) คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
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 แผนการศึกษาแบบ 2.1  
1) นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่อศึกษาและสอบผ่านรายวิชาบังคับตามข้อก าหนด

ของหลักสูตรจ านวน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
2) การสอบวัดคุณสมบัติจะมุ่งไปสู่การท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องเสนอบทความ

ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ในบทความนี้จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วนคือ (1) 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ และ (2) การพัฒนากรอบแนวคิด และการ
ออกแบบการวิจัย ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีการในการวิจัย โดยโครงการฯ จะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม
และเดือนมกราคม 

3) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง และไม่เกินภาค
การศึกษาที่ 5 (ปี 3 ภาคเรียนที่ 1) มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

4) หากนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษาทันท ี

5) คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
5.5.4 การสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ 

นักศึกษาจะต้องสอบความรู้ภาษาต่างประเทศให้ได้ค่าระดับผ่าน (P) ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.6 การเตรียมการ 
การเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษารายวิชา

ต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร การท าวิทยานิพนธ์  การสอบวัดคุณสมบัติ  และการทดสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศ   

5.6.1 การศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปเพ่ือท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และหลักสูตรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ 

 แผนการศึกษาแบบ 1.1  
1) นักศึกษาอาจถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมที่มีการ

เปิดสอนภายในหลักสูตรและในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) หรือได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (Audit )โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
แนะน าและความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร 

2) หากนักศึกษาถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาเหล่านี้ก่อน
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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 แผนการศึกษาแบบ 2.1  
1) นักศึกษาต้องศึกษารวม 5 รายวิชา  15 หน่วยกิต ได้แก่ 
       ก. วิชาบังคับ 3 รายวิชารวม    9  หน่วยกิต 
       ข. วิชาเลือก  2 รายวิชารวม    6  หน่วยกิต  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

     1. เลือกศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  หรือ  
   2. เลือกศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  และ

เลือกศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต จากวิชาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องเป็นรายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์และมีความ
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการแนะน าและความเห็นชอบของ
กรรมการหลักสูตรฯ 
2) นักศึกษาอาจถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาที่จ าเป็นในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม ที่มีการ

เปิดสอนภายในหลักสูตรและในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) หรือได้รับอนุมัติให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
แนะน าและความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตรฯ 

3)  นักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งหมดไม่เกิน   4 
ภาคการศึกษานับจากวันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยจะต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 
3.00 มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นอกจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

5.6.2 การท าวิทยานิพนธ์ 
1) การให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์ ตามความ

สนใจของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบเค้าโครง/สอบ

วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง/
หัวข้อของนักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ/ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ 

5.6.3 การสอบวัดคุณสมบัติ  
1) การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวและวางแผนการสอบ

วัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา  
2) การกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าตามความสนใจในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นการ

เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบวัดคุณสมบัติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา  
3) การจัดบรรยาย ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ และเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
เฉพาะด้านตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา 
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5.6.4 การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ 
1) การให้ ค าแนะน าและค าป รึ กษ าแก่ นั กศึ กษ า เกี่ ย วกับ การ เตรี ยมตั วสอบ

ภาษาต่างประเทศ โดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา  
2) การปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา  
5.7 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์ จะด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการและการทวน
สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยมีการประเมินและผู้ประเมินตามล าดับดังนี้ 

5.7.1 การศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
การประเมินผลการศึกษารายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตลอดภาคการศึกษา ทั้ง

ในรูปแบบการสอบ การท ารายงาน และการอภิปรายในชั้นเรียน 
5.7.2 วิทยานิพนธ์ 

1) การประเมินร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์  จากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดย
คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

3) การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จากการจัดสัมมนาการรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับ
การท าวิทยานิพนธ์  

3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดยการสอบป้องกัน(ร่าง)วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังด้วย เพ่ือประเมินผลคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์เป็นครั้งสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   
 

38 

 

5.7.3 การสอบวัดคุณสมบัติ 
การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่คณบดีวิทยาลัย        

สหวิทยาการแต่งตั้ ง ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน และ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ  

5.7.4 การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ 
การประเมินผลการสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้ระบบคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย   
- เน้นการอ่านต าราภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 

1.2  ความสามารถในการเก็บข้อมูลภาคสนาม -  จัดกิจกรรมวิชาการแบบสัมมนาและบรรยาย
พิเศษ เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
- ฝึกการวิจัยภาคสนามในรายวิชาต่างๆ 

1.3  มีจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูล - บรรจุเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณต่อแหล่งข้อมูลให้
นักศึกษาได้ตระหนักในรายวิชาต่างๆ และก ากับ
ดู แล ให้ นั กศึ กษ าปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ                 
ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ พยายามท า
ความเข้าใจ และมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่อ  ความคิดและวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยู่
รอบตนและสังคม  วัฒนธรรมอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไป 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 เน้นพัฒนาให้นักศึกษาสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม      
จากระดับส่วนตัวสู่ส่วนรวม  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทั้งของ
ตนเองและของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ แนวคิด/
ทฤษฏีเดิม และสามารถน าเสนอความคิดเห็นบนฐานความรู้ที่จะเป็นการหาทางออกให้กับสังคมในบางประเด็นได้ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี  ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 
 3.1 ประเมินระหว่างเรียนและหลังสิ้นสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้ อ่ืน (เพ่ือน ,
อาจารย์ผู้สอน,ผู้ใช้บัณฑิตและชุมชน) โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์  การสังเกต ใช้
แบบสอบถาม  
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 3.2 ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ร่วมงานและ/หรือชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
 2.2 ความรู้ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์หลายแขนงในเชิงบูรณาการในระดับที่ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองทั้งของสังคมที่ตนเอง
สังกัดและสังคมอ่ืน  ทั้งยังสามารถน าแนวทฤษฎีที่ตนเองสนใจมาพิจารณา  อธิบายและวิพากษ์  วิจารณ์  
ปรากฏการณ์ทางสังคม  ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอาจสามารถน าเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้ 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย  ค้นคว้า  วิเคราะห์และใช้กรณีศึกษา  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
เรื่องท่ีตนเองสนใจอย่างเต็มที ่
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ทั้งการเรียนใน
ห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบ การน าเสนอรายงาน การค้นคว้า การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
การน าเสนอโครงการ 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

สามารถตั้งค าถามที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ ความเป็นไปได้ทางสังคม หรือแนวคิดทฤษฎีที่
มีอยู่เดิมได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น อีกท้ังมองเห็นความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยเหล่านั้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุเป็นผล และมองเห็นถึงทางออกของปัญหาและสร้างทางเลือกให้แก่สังคมได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผล 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้การสอนที่หลากหลาย  ประกอบด้วยการบรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายใต้การชี้แนะอย่างใกล้ชิดของผู้สอน 
 3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีเดิมได้ 
 สอนโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น มองเห็นถึง
ทางออกของปัญหาและสร้างทางเลือกให้แก่สังคมได้อย่างมีหลักการและเหตุผล  โดยการร่วมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิด 
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 4) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทั้งในระหว่างการเรียนและหลังการสิ้นสุดการศึกษา โดยให้ดุษฎี
บัณฑิตประเมินตนเอง  ประเมินจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามและการวิจัย 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
 มีความเคารพ  ยอมรับและอดกลั้นต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม สามารถปรับตัวใน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมที่จะคิดริเริ่มในการคิด  วิเคราะห์  วิพากษ์ปัญหา
อย่างอิสระ  และมีความรับผิดชอบต่อการแสดงออกดังกล่าว  ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนเองทีม่ีต่อสังคม 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ร่วมกันถกเถียง  แลกเปลี่ยน  วิพากษ์วิจารณ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน  และผู้เรียนด้วยกันเองอย่างอิสระ  สร้างสรรค์  และด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงการมีอยู่ร่วมกันของ
ความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 มีการประเมินผลหลายด้าน  ทั้งในระหว่างการเรียนและภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษาโดยการประเมิน
ความสามารถในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน  การแสดงออกในการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างสรรค์  การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

สามารถอธิบาย  เชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีหลักการและเหตุผล  สามารถ
ตั้งค าถามที่ท้าทาย  วิพากษ์วิจารณ์สังคม  ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์  และสามารถ
พัฒนาตนเองให้สามารถท าการสอน และท างานวิจัยที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงได ้

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
 2.1 จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด การเขียนและการสื่อความที่มี
ความประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.2 เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อยุคสมัย ทั้งใน
การศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลงานต่อผู้อื่นในวงกว้าง 
 3) กลยุทธ์ การประเมินผลลัพ ธ์การเรียนรู้ ด้ านทั กษะในการวิ เค ราะห์ และการสื่ อสาร             
 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมินทักษะการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
2.  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
3. พยายามท าความเข้าใจและมีความอดกลั้นในความแตกต่างของความเชื่อ ความคิดและ

วัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยู่รอบตน สังคมอ่ืนรอบข้างและสังคม วัฒนธรรมอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไป 
 3.2 ความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์หลายแขนงในเชิงบูรณาการ  เพ่ือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2. สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีที่ตนเองสนใจมาพิจารณา อธิบายและวิพากษ์  วิจารณ์ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีเดิมได้ 
4. สามารถน าเสนอข้อคิดเห็นหรือทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้ 

 3.3 ทักษะทางปัญญา 
1.  สามารถตั้งค าถามที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ ความเป็นไปได้ทางสังคม หรือแนวคิด

ทฤษฎีที่มีอยู่เดิมไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล และสร้างสรรค์  
2.  สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึน อีก

ทั้งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยเหล่านั้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
3.  สามารถมองเห็นถึงทางออกของปัญหา และสร้างทางเลือกให้แก่สังคมได้อย่างมีหลักการและ

เหตุผล 
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.  มีความเคารพ ยอมรับและอดกลั้นต่อความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม  
2.  ปรับตัวในปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  
3.  พร้อมที่จะคิดริเริ่มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบต่อการ

แสดงออกดังกล่าว  
4.  มีความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ ของตนเองที่มีต่อสังคม 
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 3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีหลักการและเป็น

เหตุเป็นผล 
2. สามารถพัฒนาทักษะการสอนและการอธิบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถท างานวิจัยที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาบังคับ                  

สห.820 ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมร่วม
สมัย 

                 

สห. 821 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิทยาการ                  

สห. 830 บัณฑิตสัมมนา                   

วิชาเลือก                  

สห. 822 ทฤษฎีวิพากษ์ยุคใหม่                  

สห. 832 สัมมนาการศึกษาการพัฒนา                  

สห. 833 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา                  

สห. 834 สัมมนาหัวข้อคัดสรรด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

                 

สห. 835 สัมมนาประเด็นเฉพาะในปัจจุบัน
ทางสังคมศาสตร์ 

                 

สห. 836   สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สห. 837   สัมมนาประเด็นเศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ 

                 

สห.838 สัมมนาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

                 

สห.839 สัมมนาว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

                 

สห.842 สัมมนาภูมิภาคศึกษา                  

สห.969 / สห.954 วิทยานิพนธ์                  
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ดังนี้ 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ   S หรือ
ระดับไม่ต่ ากว่า B เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า B ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชา
เลือก ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 

 1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ า
กว่า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)  
หน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

 1.5 การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) 
และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 

 1.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ใน 3 คน 
 2 ) คัดเลือกรายวิชาทั้ งวิชาบั งคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
 3)  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน  รายงานประจ าภาค  
และ/หรือ โครงงานอ่ืนๆที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
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 4) กรณีวิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์   

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้จ้างงานดุษฎีบัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษา 
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ครบถ้วน  
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) (เฉพาะแผนการศึกษา

แบบ 2.1) 
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
3.5 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์  โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่วิทยาลัยสหวิทยาการแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และน าส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ  

3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่องส าหรับในแผนการศึกษาแบบ 1.1 และอย่างน้อย 1 เรื่องส าหรับแผนการศึกษา 2.1 

3.7 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
 

 
 




