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1. โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ‘แอนโทรโพซีน’ โอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำวิจัยเชิง
มานุษยวิทยา (“Anthropocene”: New challenges and opportunities for anthropological 
research) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตร “ ‘แอนโทร              
โพซีน’ โอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำวิจัยเชิงมานุษยวิทยา” เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎีและ            
การทำงานวิจัยทางมานุษยวิทยาที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องแอนโทรโพซีน (Anthropocene) ผู้เข้าอบรม              
จะได้เรียนรู้พัฒนาการของทฤษฎีและงานวิจัยทางมานุษยวิทยาว่าด้วยแนวคิดแอนโทรโพซีน เช่น วิธีวิทยา 
(methodology) และตัวอย่างงานเขียนชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) ชิ้นสำคัญทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้แนวคิดแอนโทรโพซีนเพ่ือการทำวิจัย                    
ทางมานุษยวิทยาและปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

1. รู้แนวคิดเรื่องแอนโทรโพซีน ความเป็นมาและความสำคัญของแนวคิดนี้ในทางมานุษยวิทยา 
2. รู้วิธีวิทยาในการทำวิจัยทางมานุษยวิทยาและการเขียนชาติพันธุ์วรรณาที่ใช้แนวคิดแอนโทรโพ

ซีน 
3. สามารถนำไปประยุกต์ในการทำวิจัย และปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
6. สถานที่อบรม 

   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 

   การบรรยาย 
8. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
9. กำหนดการอบรม 

 ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ วัน  
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐ คน   

10. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

11. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.ลีลา วรวุฒิสุนทร 

12. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
- คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  - รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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13. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
1. ประวัติความเป็นมาของแนวความคิดและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา 
2. ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับแอนโทรโพซีน 
3. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของแนวคิดแอนโทรโพซีนในทางมานุษยวิทยา 
4. วิธีวิทยาและงานชาติพันธุ์วรรณาในไทยและต่างประเทศ 
5. การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับแอนโทรโพซีนในการทำวิจัยทางมานุษยวิทยา 

คณะวิทยากร 
๑.  ดร.ลลีา วรวฒุิสุนทร     วิทยากร 

14. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ‘แอนโทรโพซีน’ โอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำ 

       วิจัยเชิงมานุษยวิทยา (“Anthropocene”: New challenges and opportunities for 
       anthropological research) มีดังนี้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน    ๑๕,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๑,๖๑๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๓,๓๙๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๑ วัน x ๑ คน) 
๓,๖๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าเอกสาร ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๓. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ๖,๗๙๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๒ – ๓ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดแอนโทรโพซีนในทางมานุษยวิทยา 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีวิทยาและการเขียนชาติพันธ์วรรณาโดยใช้แนวคิดแอนโทรโพ

ซีน 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดแอนโทรโพซีนไปประยุกต์ในการทำวิจัยทางมานุษยวิทยา และ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ 
16. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
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     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด มากกว่าร้อยละ ๙๐  
         - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตรโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร “ ‘แอนโทรโพซีน’ โอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำวิจัยเชิงมานุษยวิทยา” มากกว่าร้อยละ 
๙๐  
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าอยู่ในระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
17.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 
 
                      ลีลา วรวุฒิสุนทร 
                   (ดร.ลีลา วรวุฒิสุนทร) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                    ผู้เสนอโครงการ 
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กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร  
‘แอนโทรโพซีน’ โอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำวิจัยเชิงมานุษยวิทยา  

(“Anthropocene”: New challenges and opportunities for anthropological research) 
วันที่อบรม ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรมออนไลน์ 
 

วันที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แนวคิดเรื่องแอนโทรโพซีน ความเป็นมาและความสำคัญ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิธีวิทยาในการทำวิจัยทางมานุษยวิทยาและการเขียนชาติพันธุ์วรรณาที่ใช้

แนวคิดแอนโทรโพซีน 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การประยุกต์ในการทำวิจัย และปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


