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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชามานุษยวิทยา  
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       
320 313 -59  ทฤษฎีมานุษยวิทยาร่วมสมัย (Contemporary Anthropological Theories) 

2. จ านวนหน่วยกิต     
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา 
   วิชาเอกบังคับ  วิชาเอกบังคับเลือก   วิชาเอกเลือก 
   วิชาโทบังคับ   วิชาโทเลือก      วิชาเลือกเสรี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล  อินทร์จันทร์ 
  อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวร ฟูาดิษฐี  
  อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ สิงห์กุล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 3 และ4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
  320 101 สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology) 
  320 102 มานุษยวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Anthropology) 

หลักสูตร 59 เฉพาะเอกบังคับ ต้องผ่าน 320 203 ก่อน 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
  ไม่มี 
8. วันเวลา และสถานที่เรียน 

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.40 น.  
ห้อง บค. 410  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าในสังคมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหา ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัยทางมานุษยวิทยา 
2. เพ่ือเป็นความรู้ประกอบในวิชาอ่ืน ๆ ทางสังคมศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางมานุษยวิทยาที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา โดยพิจารณา
จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก เพ่ือท าความเข้าใจแนวคิดและ
งานการศึกษาทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน 

Principal anthropological concepts and theories developed since the 1970’s, 
considering the changes in society, economy, and politics in the global context for and 
understanding of modern anthropological studies. 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
(3 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 90  ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
 รายบุคคล 

 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามท่ีระบุในแผนการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา* 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
 1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

1.2 วิธีการสอน 
1.1.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ ในประเด็นปัญหาที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในแต่

ละสัปดาห์ 
1.1.2 ฝึกฝนการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ บนรากฐานของการตระหนักถึงคุณธรรม

และจริยธรรมต่างๆ ผ่านการเขียนงาน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1.3 นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันและรับฟังคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากผู้ร่วมชั้นเรียนและคนกลุ่ม
อ่ืนๆ  

1.1.4 งานเขียนของนักศึกษาสามารถสะท้อนความตระหนักในความเท่าเทียมกันของผู้คน การส าคัญ
ของการอ้างอิงข้อมูล และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.1.5 นักศึกษาสามารถตระหนักในความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะผู้เรียน พิจารณาจากความตรงต่อ
เวลา การเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ และการให้เกียรติตนเอง ผู้ร่วมชั้นเรียน และผู้สอน   

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1  ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ที่มา และพัฒนาการของทฤษฎี 
 2.1.2  ความรู้ในการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีรว่มสมัยเข้ากับประเด็นอ่ืน ๆ ทาง
มานุษยวิทยา 

 2.2 วิธีการสอน 
2.1.1 บรรยายเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีในห้องเรียนพร้อมให้เอกสารอ่านประกอบที่น่าสนใจและ

สอดคล้องกับหัวข้อการสอนในแต่ละสัปดาห์  
2.1.2 ยกตัวอย่างจากสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ร่วมกันวิเคราะห์ ถกเถียงในชั้นเรียน กระตุ้นการมี

ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
2.2 วิธีการประเมินผล 
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2.2.1 ประเมินผลจากงาน แบบฝึกหัด ในระหว่างภาคเรียนที่ได้รับมอบหมาย และจากความเอาใจใส่
ในการเรียน  

2.2.2 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1.1 1. สามารถประยุกต์ความรู้ในการเรียนในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมจากแนวคิด

ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ  
 3.1.2 การตั้งค าถามเชิงวิพากษ์ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ  
 3.1.3 การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเชื่อมโยงเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งค าถามเชิงวิพากษ์กับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีน่าสนใจและร่วมสมัย 
3.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาเหตุปัจจัยและผลของการกระท าต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทาง

สังคม  
3.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาลองค้นและหยิบยกปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจมาสู่การถกเถียงและ

เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
3.3 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 ประเมินผลจากความสามารถในการตั้งค าถาม อภิปรายวิเคราะห์ บูรณาการในประเด็นต่างๆ 
พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  

3.3.2 ประเมินผลจากแบบฝึกหัดจากการท างานรายบุคคล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 ฝึกฝนการท างานร่วมกัน ผ่านการท างานกลุ่ม 
 4.1.2 ฝึกฝนความอดทนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมชั้นเรียน และน ามุมมองต่างๆ จากการ

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน มาคิดวิเคราะห์ ตั้งค าถาม และพัฒนาตนเอง  
 4.1.3 ฝึกฝนความมีวินัยและการให้เกียรติตนเอง ผู้สอน และผู้ร่วมชั้นเรียน ผ่านการเข้าเรียนและการ

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน     
4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 เน้นการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาท างานร่วมกัน 
4.2.2 เน้นย้ าให้นักศึกษาต้องรับฟังมุมมองและความคิดเห็นของผู้ร่วมชั้นเรียน  
4.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งค าถามและหาค าตอบให้กับพฤติกรรมต่างๆ ที่ตนเองแสดงออกในชั้น

เรียนและในชีวิตประจ าวัน  
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ความสามารถในการท างานร่วมกันของนักศึกษา พิจารณาจากการท างานกลุ่ม  
                                                 
1
 
* 

หมายถึง ทกัษะหลักที่รายวิชาระบุวา่นักศึกษาต้องพัฒนา 
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4.3.2 ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา พิจารณาจากความสม่ าเสมอและตรงเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 ฝึกฝนการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่มีประโยชน์กับการเรียนการสอน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ อาทิ Web Search Engine, Video-Sharing Website, Digital Library, 
Electronic Book ฯลฯ 

 5.1.2 ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การพูด การเขียน 
 5.1.3 ใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีและสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียน การท างานกลุ่ม การ

ท ารายงาน และการน าเสนองาน ของนักศึกษา   
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 กระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
5.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 นักศึกษาใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ พิจารณาจากการ

น าเสนองานของนักศึกษา  
5.3.2 นักศึกษาสามารถน าข้อมูลและสารสนเทศที่น่าสนใจจากสื่อออนไลน์ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนและ

เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

1 
(19 ธ.ค.62) 

แนะน ารายวิชา 
ตกลงเงื่อนไขเรื่องการเรียน
และเกณฑ์การให้คะแนน 
และขอบเขตการศึกษาแต่

ละสัปดาห์ 

3 บรรยายเพื่อให้นักศึกษา
ทราบถึงขอบเขตและแนว

ทางการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนที่

ต้องอ่านประกอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร์ 

2 
(26 ธ.ค.62) 

From Modernism 
to Postmodernism  

 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่างและถกเถียงใน

ห้องเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร์ 

3 
(2 ม.ค.63) 

Discourse, Subject and 
the others 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ด ารงพล  



 

 

6 

(Michel Foucault) และถกเถียงในห้องเรียน  อินทร์จันทร์ 
4 

(9 ม.ค. 63) 
Neo-Marxism 

 
3 บรรยายประกอบการ

ยกตัวอย่างและถกเถียงใน
ห้องเรียน  

อาจารย์ ศศิธร  
ศิลป์วุฒยา 

5 
(16 ม.ค.63) 

Practice Theories  3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่าง และถกเถียงใน

ห้องเรียน 

อาจารย์ ศศิธร  
ศิลป์วุฒยา 

6 
(23 ม.ค.63) 

Frankfurt School และข้อ
วิพากษ์แนวคิดอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม (Adorno, 
Marcuse, Bejamin) 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่างและถกเถียงใน

ห้องเรียน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชินวร ฟูาดิษฐี 

7 
(30 ม.ค.63) 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไปสู่ 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Hesmondhalgh, 

Buitagro) 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่างและถกเถียงใน

ชั้นเรียน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชินวร ฟูาดิษฐี 

8 
(6 ก.พ.63) 

แนวคิดหลังโครงสร้างและ
ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง 

จาก French 
Structuralism:  

Ferdinand de Saussure 
Levi-Strauss and Roland 

Barthes 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่างและถกเถียงใน

ห้องเรียน 

อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ 
สิงห์กุล 

9 
(13 ก.พ.63) 

แนวคิดทฤษฎีหลังโครงสร้าง
กับการประยุกต์ใช้วิธีวิทยา

และการศึกษาเพ่ืออ่าน 
ถอดรหัสและเข้าใจ

วัฒนธรรม 

3 อภิปราย และท าความเข้าใจ
สังคมไทยผ่านแนวคิด

ดังกล่าว 

อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ 
สิงห์กุล 

10 
(20 ก.พ.63) 

Post-colonial and Sub-
altern Studies  

 

3 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่างและถกเถียงใน

ห้องเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.แพร ศิริศักดิ์

ด าเกิง 
11 

(27 ก.พ. 63) 
Structuration (Anthony 
Giddens and others) 

 

3 บรรยายและถกเถียงในชั้น
เรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.แพร ศิริศักดิ์

ด าเกิง 
12 

(5 มี.ค.63) 
Globalization 3 บรรยายและถกเถียงในชั้น

เรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วราภรณ์ มนต์ไตร

เวศย์ 
13 Localization and 3 บรรยายและถกเถียงในชั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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(12 มี.ค.63) glocalization  เรียน วราภรณ์ มนต์ไตร
เวศย์ 

14-15 
(19 มี.ค. และ 
26 มี.ค.63) 

สรุปเนื้อหาทั้งหมด  3 อภิปรายร่วมกัน คณาจารย์ 
(ผศ.ดร.ด ารงพล) 

16 
(2 เม.ย.63) 

สะท้อนการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์และประเมินผล 

6 ตามแต่ตกลงร่วมกัน คณาจารย์ 

 
 

2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
2.1.1,2.1.2, 
2.1.3,3.1.2 

ผลงานจากการมอบหมายของ
ผู้สอนแต่ละคน 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 
14 

90% 

1.1.2,3.1.1, 
4.1.3,5.1.1 

ความเรียงสะท้อนการเรียนรู้
เชิงวิพากษ์ 

16 10% 

 
เกณฑ์การประเมินผล  

มีวิธีการให้คะแนน โดยใช้วิธี  อิงเกณฑ์  อิงกลุ่ม   อ่ืน ๆ พิจารณาร่วมกับการประเมินด้าน
อ่ืน ๆ ดังนี้ (คะแนน = เกรด) > 80 = A, 75 – 80= B+, 70 – 75 = B, 65 – 70 = C+, 60 - 65 = C, 55-
60 = D+, 55 - 50 = D, < 50 = F 

*   - ค่าคะแนนและปริมาณงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยความตกลงร่วมกันระหว่าง
นักศึกษากับผู้สอน 
 

 
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารต าราหลักและเอกสารประกอบการเรียน  
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสันเพรสโปรดักส์ 

จ ากัด. 
แคทเธอรีน เบลซีย์. (2549). หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  
จันทนี เจริญศรี. (2545).โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: วิภาษา.  
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กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ผู้สอนบรรยายประกอบแผนการสอนและเค้าโครงรายวิชา โดยอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการ
ประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งให้นักศึกษาในชั้นแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาในรายวิชา ว่าควรจะ
เพ่ิมเติม หรือปรับปรน ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารายวิชา 
1.2 การมอบหมายงานเขียนในบางสัปดาห์ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะทางด้านวิชาการ 
เพ่ือประเมินพัฒนาการทางความรู้ของนักศึกษา 
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1.3 การมอบหมายให้ท ารายงานเฉพาะบุคคลและงานกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า และท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือประเมินทักษะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนในรายวิชา และพัฒนาการของรายวิชาผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตัวเองทุกสัปดาห์ พิจารณาจากพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา ได้แก่ การเข้าห้องเรียน ความสนใจทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายร่วมกัน วิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น รวบรวมและประมวลข้อมูลเบื้องต้น สังเคราะห์ ประเมินและสรุป
พัฒนาการของนักศึกษาในชั้นเรียนโดยรวม เพ่ือหาปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข ปรับปรุงทั้งจุดอ่อน 
เสริมจุดแข็ง ของการเรียนการสอน ตลอดจนเนื้อหารายวิชาด้วย 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประเมิน และสรุปผลจากการสอนของตัวเอง และผลการศึกษาของนักศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในปี
การศึกษาต่อไป 
3.2 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา วิธีการเรียนการสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน 
รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินที่ได้ เพ่ือปรับปรุง
รายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึนเพื่อประโยชน์ของนักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
4.2 วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม    และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
4.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
4.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4.6 มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.7 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1  ประมวลข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา มาจ าแนก

ประเภท วิเคราะห์และสรุปถึงองค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงแล้วน าผลจากการประมวลดังกล่าวมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นถัดไป 

5.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจ าแนกประเภท เทียบเคียงข้อมูลของนักศึกษา แล้วน ามา
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย วิธีการสอนที่เหมาะสม และวิธีประเมินผลตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

5.3 รวบรวมข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือน ามาประมวล วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล ให้เห็นถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง เช่ น เนื้อหา
การสอน วิธีการเรียนการสอนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิชาการและการเรียนรู้ของนักศึกษา แหล่ง
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ศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ด้านนอกห้องเรียน สื่อสารสนเทศ หนังสือและเอกสารต่างๆที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา การศึกษาวิจัยภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์ทางสั งคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษาถัดไปและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากขึ้น 

 


