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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วงัท่าพระ คณะโบราณคด ีภาควชิามานุษยวทิยา 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา       

320330 มานุษยวทิยาว่าดว้ยอ านาจ  
 (Anthropology of Power)  
2. จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิามานุษยวทิยา 

  วชิาเอกบงัคบั   วชิาเอกบงัคบัเลอืก   วชิาเอกเลอืก 

   วชิาโทบงัคบั   วชิาโทเลอืก      วชิาเลอืกเสรี
  

   วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั  วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบัเลอืก  วชิาศกึษาทัว่ไป
เลอืก 

   วชิากลางคณะ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

  ผศ.ดร.แพร ศริศิกัดิด์ าเกงิ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

  ภาคการเรยีนที ่2 / ชัน้ปีที ่3 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
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  ไม่ม ี
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

  ไม่ม ี
8. วนัเวลา และสถานท่ีเรียน 

วนัองัคาร เวลา 9.25-12.05  
หอ้ง 406 คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ    

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

  25 พฤศจกิายน 2562  
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 1. ศกึษาพฒันาการทางความคดิและทฤษฎเีรื่องของอ านาจในทางมานุษยวทิยา  
2. ส ารวจลกัษณะของอ านาจ การใชอ้ านาจในมติติ่างๆ  
3. ท าความเขา้ใจแนวคดิและมุมมองเรื่องอ านาจ เพือ่น ามาปรบัใชใ้นการวเิคราะหป์รากฏการณ์ทาง

สงัคม 
   
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. ศกึษาเรื่องราววฒันธรรมในฐานะเป็นอ านาจ  
2. ศกึษาวฒันธรรมการใชอ้ านาจ  
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัอ านาจจากมุมมองทางมานุษยวทิยา พฤตกิรรมทางอ านาจรูปแบบต่างๆ 
การใชอ้ านาจ การต่อต้านอ านาจ การต่อรองอ านาจ ปฏบิตักิารทางความรูแ้ละอ านาจในสงัคมประเภท
ต่างๆ 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
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42 ชัว่โมง 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี 84 ชัว่โมง 
 

  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

 - วนัองัคาร เวลา 13.00-16.00 น. หอ้งพกัอาจารยห์อ้ง 518   
- วนัพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.  หอ้งพกัอาจารยห์อ้ง 518 
  

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา* 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
1.1  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง  
1.1.2 เคารพสทิธ ิและคุณค่าความเป็นมนุษย*์    

1.2 วธิกีารสอน 
 1.2.1 ทบทวนความเชื่อ และความรูข้องตวัเอง* 
 1.2.2 แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รบัฟังความคดิต่าง * 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 
 1.3.1 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในการท างานทีก่ าหนดใหท้ัง้ทีเ่ป็นงานของตนเองและงานกลุ่ม   
 1.3.2 ประเมนิจากการมส่ีวนรว่ม แลกเปลีย่น ถกเถยีงในหอ้งเรยีน    

2. ความรู ้
2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

 2.1.1 ทบทวนความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการของแนวคดิทางมานุษยวทิยาว่าดว้ยเรื่องอ านาจ  
 2.1.2 มคีวามรูใ้นกรอบแนวคดิทฤษฎทีางมานุษยวทิยาว่าดว้ยเรื่องอ านาจ  

2.1.3 มคีวามสามารถในการน าแนวคดิทฤษฎมีาท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม*  
2.2  วธิกีารสอน 

 2.2.1 บรรยายเนื้อหา แนวคดิ และทฤษฎใีนชัน้เรยีน* 
2.2.2 อภปิรายและถกเถยีงปรากฏการณ์ทางสงัคมดว้ยแนวคดิทฤษฎีว่าดว้ยเรื่องอ านาจ* 
2.2.3 มอบหมายใหน้ักศกึษาท ารายงานกลุ่มในประเดน็ทีส่นใจ เพื่อน าเสนอในชัน้เรยีน 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
 2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาคการศกึษา 
 2.3.2 ประเมนิจากรายงานทีม่อบหมายใหน้ักศกึษา 
 2.3.3 ประเมนิจากการน าเสนองานของนักศกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 
3.1.1 สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิขอ้มลูขา่วสารได*้  

 3.1.2 สามารถน าเน้ือหาทีเ่รยีนมาปรบัใชก้บัมุมมองทางสงัคม * 
3.2  วธิกีารสอน 

 3.2.1 สบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารต่างๆ แลว้น ามาพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ใน
หอ้งเรยีน * 

3.2.2 ทดลองน าแนวคดิทีไ่ดเ้รยีนรูม้าใชว้เิคราะหส์งัเคราะหป์รากฏการณ์ทางสงัคม  
3.3 วธิกีารประเมนิผล1 

 3.3.1 ประเมนิจากขอ้สอบกลางภาค และปลายภาคการศกึษา 
 3.3.2 ประเมนิจากรายงานการคน้ควา้กลุ่ม 
 3.3.3 ประเมนิจากการอภปิรายแลกเปลีย่นในชัน้เรยีน 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

4.1.1 สามารถแสดงความคดิเหน็ของตวัเอง รบัฟังและแลกเปลีย่นความเหน็กบัคนอื่น 
4.1.2 แสดงความรบัผดิชอบต่อความคดิเหน็และการวพิากษว์จิารณ์ของตวัเอง  

4.2  วธิกีารสอน 
4.2.1 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่ป็นการแลกเปลีย่นและถกเถยีง 
4.2.2 ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมและงานเป็นกลุ่ม  

4.3  วธิกีารประเมนิผล 
 4.3.1 ประเมนิจากความสามารถในการท างานเป็นทมี และประสทิธภิาพจากรายงาน 
 4.3.2 ประเมนิจากการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในชัน้เรยีน 

5. ทกัษะ การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

5.1.1 สามารถคน้ควา้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2  วธิกีารสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานทีต่อ้งใชก้ารสื่อสาร และการคน้ควา้ขอ้มลูในสารสนเทศต่าง ๆ 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 
5.3.1 ประเมนิจากขอ้มลู และการอา้งองิในรายงานการคน้ควา้กลุ่ม อกีทัง้ประเมนิจากการน าเสนอ

หน้าชัน้เรยีน 
 
 
 

 
1 * หมายถึง ทกัษะหลักที่รายวิชาระบุวา่นักศึกษาต้องพัฒนา 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี

ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

1.แนะน ารายวชิา เน้ือหาการสอน   
2.ชี้แจงการวัดผล และก าหนดข้อตกลง
เงือ่นไขรายวชิา 

3 บรรยาย อภิปราย และใช้โปรแกรม 
Power Point  

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

2 
 

พฒันาการแนวคดิว่าด้วยเรื่องอ านาจทาง
มานุษยวทิยา  

3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point  

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ  

3 
 

ก าเนิดและพฒันาการของมานุษยวทิยา
การเมอืง  

3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point 

 ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

4 
 

อุดมการณ์กบักระบวนการสรา้งอ านาจ  3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point 

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

  
5 
 

รฐัและอ านาจ  3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point 

 ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 
6 
 

อ านาจในองคก์รและสถาบนัทางสงัคม  3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point 

 ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 
7 
 

ชนชัน้กบัความเหลื่อมล ้าแนวดิง่ และความ
เหลื่อมล ้าแนวราบ 

3 บรรยาย แลกเปลี่ยน และใชโ้ปรแกรม 
Power Point 

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

8 
 

สอบกลางภาค 3 สอบโดยให้นักศึกษาน าความรู้ทาง
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
ปรากฏการณ์ทางสงัคม  

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 
9 
 

วฒันธรรมกบัอ านาจ   3 ค้นคว้าเรื่องราวประเพณี พธิกีรรมใน
สังคม เพื่ อมาน า เสนอ วิ เคราะห์  
ถกเถยีง โดยน าแนวคดิมาปรบัใช ้ 

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 
10 
 

อ านาจกบัปฏบิตักิารต่อร่างกาย  3 ค้นคว้าส ารวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกบั
การใช้อ านาจทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ต่อร่างกายของผู้คน น าเสนอและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

  

11 
 

การแพทย์ ยา และอ านาจ  3 บรรยาย แลกเปลีย่น   ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี

ใช้ 

ผู้สอน 

12 
 

อ านาจกบัเพศ  
 
 

3 • ส า รวจประ เด็น ปัญหา เกี่ ยวกับ
วถิทีางเพศ  

• น า เ ส น อ สิ่ ง ที่ ค้ น พ บ  พ ร้ อ ม
แลกเปลีย่นความเหน็   

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 

13 
 

คน้หาอ านาจในชวีติประจ าวนั  3 เกมส ์และ กจิกรรม   ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

14 
 

อ านาจกบัผูค้น การต่อตา้น และขดัขนื 
(อารมณ์ขนั) 

3 บรรยาย อภิปราย และใช้โปรแกรม 
Power Point  

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

 
15 
 

อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์และความรุนแรง  3 • บรรยายแนวคดิ  
• เกมส ์และ กจิกรรม   

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

16 
 

 น าเสนอรายงาน  3 นักศึกษาน าองค์ความรู้ทัง้หมดมา
เชื่ อมโยงและจัดเ ป็นประเด็นเพื่อ
น าเสนองาน แลกเปลี่ยนความคดิเห็น  
โดยใช้กรอบคิดทฤษฎีมาวิเคราะห์
เชื่อมโยง 

ผศ.แพร  
ศริศิกัดิด์ าเกงิ 

  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของการประเมิน 

2.1.1 ,2.1.2 ,
2.1.3 ,3.1.1  

 

สอบกลางภาค  8  20 %  

1.2.2 ,2.1.3 ,3.1.1 
4.1.1 ,5.1.1  

รายงานวจิยัขนาดเลก็ อภปิรายและเสวนา
กลุ่ม 

15และ16 30%  

1.2.2, 2.1.3, 
3.1.1, 4.2.1,4.2.2, 
5.1.1, 5.1.2. 

น าเสนองานทีค่น้ควา้ วพิากษ์วจิารณ์ และ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็  

ตลอดภาคการศกึษา 50% 

เกณฑก์ารประเมินผล  

มวีธิกีารใหค้ะแนน โดยใชว้ธิ ี องิเกณฑ ์ องิกลุ่ม  อืน่ ๆ  
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั  
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1. Wolf, Eric R. Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis. USA: University of 
California Press, 1999. 
2. Wolf, Eric R. Pathways of Power: Building and Anthropology of the Modern World. USA: 
University of California Press, 2001. 
3. Lewellen. Ted C. Political Anthropology: An Introduction. Third Edition. USA.: Praeger, 2003 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั  

1. ชเิกฮารุ ทานาเบ .ชุมชนกบัการปกครองชีวญาณ: กลุ่มผูติ้ดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของไทย. 
กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  ,2551.  
2.ชเิกฮารุ ทานาเบ .ชมุชนกบัการปกครองชีวญาณ: กลุ่มผูติ้ดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของไทย. 
กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  ,2551.  
3.มแิชล็ ฟโูกต์  . ร่างกายใต้บงการ: ปฐมบทแห่งอ านาจในวิถีสมยัใหม่. กรุงเทพฯ: คบไฟ  ,2547.  
4. Cohen, Abner. Two-Dimensional Man: An Essay on Anthropology of Power and Symbolism in 
Complex Society. . USA: University of California Press, 1976. 
5. Farmer, Paul. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. 
USA: University of California Press, 2003 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. โตมร สุขปรชีา. Powerism. กรุงเทพฯ : ส านักพมิพแ์ซลมอน 
2. สายพณิ ศุพทุธมงคล .คกุกบัคน: อ านาจและการต่อต้านขดัขืน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ,
2545. 2. 
3. อมารตยา เซน็. อตัลกัษณ์และความรนุแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต. กรุงเทพฯ: สถาบนัสทิธมินุษยชน
และสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล  ,2006.  
4. แอนดร ูวอลค์เกอร ์ชาวนาการเมือง: อ านาจในเศรษฐกิจชนบทสมยัใหม่ของไทย. กรุงเทพฯ: ฟ้า
เดยีวกนั, 2559. 
5. Schoenmakers, Hans. The Power of Culture: a Short History of Anthropological Theory about 
Culture and Power.  Netherland: University of Groningen, 2012.  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. กระตุน้ใหน้ักศกึษาเหน็ความส าคญัต่อการประเมนิประสทิธภิาพของรายวชิา โดยแทรกในการเรยีนการ
สอน 

2. ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาประเมนิผลการเรยีนการสอน พรอ้มแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนผ่านระบบ
ประเมนิการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

1. อาจารยผ์ูส้อนประเมนิตนเองโดยพจิารณาจากผลการเรยีนและรายงานการคน้ควา้ของนักศกึษา 
3. การปรบัปรงุการสอน 
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1. ประมวลขอ้มลูจากการประเมนิการสอน การแสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา
และปรบัปรุงรายวชิาในปีการศกึษาต่อไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. มกีารทวนสอบโดยกรรมการทีต่ัง้โดยภาควชิา และไดร้บัการตรวจสอบจากหวัหน้าภาควชิา 
5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ด าเนินการปรบัปรุงเนื้อหา และเทคนิคการสอนทุกปีการศกึษา  


