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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วังท่าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชามานุษยวิทยา  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา       

320 503 การเขียนและน าเสนองานชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic Writing and Presentation)                       

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา  วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.ดร. ด ารงพล  อินทร์จันทร์  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
   ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
   ไม่มี                                   
8. วันเวลา และสถานที่เรียน 

วันอังคารเวลา 13.00 -15.40  น.  
ห้อง Study Room ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์หารมหาชน)   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  1 ธันวาคม 2562  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้ผู้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานชาติพันธุ์วรรณนา ภายใต้แนวคิดทางมานุษยวิทยา
สังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือให้ผู้ศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนและน าเสนองานชาติพันธุ์วรรณนาภายใต้แนวคิดทาง
มานุษยวิทยาสังคม วัฒนธรรม การเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความ สกู๊ป 
สารคดี ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกของหลักสูตร  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
   ทักษะการเขียนและน าเสนองานชาติพันธุ์วรรณนาภายใต้แนวคิดทางมานุษยวิทยาสังคม 
วัฒนธรรม งานวิจัย บทความ สกู๊ป สารคดี     

Ethnography writing and presents skills based on the concepts of sociocultural 
anthropology; research articles, scoops, and documentaries. 
      
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ช่ัวโมง 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี  6 ช่ัวโมง/ สัปดาห ์
 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - วันจันทร์และอังคาร เวลา 09.00–12.00 น. ห้อง บค.519 โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาโดย
ระบุในแผนการสอน, ติดประกาศหน้าภาควิชา และใช้ Social media หรือตามนัดหมายกับนักศึกษา 
 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 PLO7 มีจริยธรรมในการวิจัย  
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  PLO8 ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 ฝึกให้มีการเขียนรายงานและบทความการวิจัยที่มีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เน้นการบรรยายและอภิปรายสอดแทรกในเนื้อหาและกรณีตัวอย่างของรายวิชา  
1.2.2 ฝึกทักษะการท างานผ่านการเขียนและน าเสนอจากการค้นคว้า ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ เน้นการยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างไป 
1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลการศึกษาและความถูกต้องของการอ้างอิง
ทางวิชาการ หากไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
และ/หรือกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น 
1.3.2 ประเมินกระบวนการท างานที่ได้รับมอบหมาย รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนการทบทวนตนเอง 
(Reflexivity) อย่างสม่ าเสมอตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม ความ
รับผิดชอบการส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 

2. ความรู้ 
  2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 
   PLO1 สามารถอธิบายและอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา  

 PLO2 สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเพื่อประยุกต์ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม 

 PLO4 แสวงหาทางเลือกในการจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2 วิธีการสอน 
2.1.1 บรรยายเนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหัวข้อการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
2.1.2 กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
2.1.3 ผลักดันให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสู่การเขียนและน าเสนองาน ผ่าน

การท างานรายบุคคล 
2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
2.3.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานการเขียนและน าเสนองานที่มอบหมายในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

   PLO1 สามารถอธิบายและอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา  
 PLO2 สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเพื่อประยุกต์ศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสังคม 
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 PLO3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในมิติสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใช้แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้  
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

 PLO4 แสวงหาทางเลือกในการจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งค าถาม อภิปรายเชิงวิพากษ์วิจารณ์กับแนวคิดและปรากฏการณ์ทาง

สังคม 
3.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาเหตุปัจจัยและผลของการกระท าต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์

ทางสังคม  
3.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาลองค้นและหยิบยกปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจมาสู่การถกเถียง

และเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
3.3 วิธีการประเมินผลi 

3.3.1 ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งค าถาม บูรณาการ และเสนอแนะ ในประเด็น
ปัญหาต่างๆ พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน ผ่านงานเขียนและการ
น าเสนอผลงาน   

3.3.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการท างานเขียนและน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ    
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
    PLO8 ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งค าถามเชิงวิพากษ์กับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีน่าสนใจและร่วมสมัย 
4.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาเหตุปัจจัยและผลของการกระท าต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์

ทางสังคม  
4.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาลองค้นและหยิบยกปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจมาสู่การถกเถียง

และเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน  
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งค าถาม บูรณาการ และเสนอแนะ ในประเด็นปัญหาต่างๆ 
พิจารณาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน งานเขียนเดี่ยว และงานเขียนกลุ่ม   

4.3.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการท างานและเขียนรายงาน   
 
5. ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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 PLO3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในมิติสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใช้แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้  
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

 PLO4 แสวงหาทางเลือกในการจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.1.1 เนื้อหารายวิชานี่ได้มุ่งหมายในทักษะวิเคราะห์ตัวเลข หากมุ่งหมายให้สามารถแปล
ความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานที่มีข้อมูลทางสถิติ 
แบบส ารวจความคิดเห็น (โพลล์) หรือรายงานการส ารวจส ามะโนประชากร เป็นต้น และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในการค้นคว้า
ข้อมูลมาประกอบการเรียนการสอนได้  

5.1.2 สามารถสื่อสารผ่านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและผ่าน
ผลงานศึกษา  

5.1.3 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม เท่าทันตามสถานการณ์/ปัญหา ทั้งระดับปัจเจกและสังคม  

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลในกลุ่มนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
5.2.2 เสริมสร้างทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารอันหลากหลาย มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสืบค้นเอกสาร ข้อมูลประกอบการ
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากการอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์ของนักศึกษา 
5.3.2 ประเมินจากความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออภิปราย 

วิพากษ์วิจารณ์ ผ่านผลงานเขียนและน าเสนอของนักศึกษา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
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1 
  

แนะน ารายวชิา 
(Introduction) 
  

3 - สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
- ทบทวนชุดความรู้ของผู้เรียน 
- ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
(co-design) ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน  
- ผู้เรียนได้เข้าใจเป้าหมายของ
การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจน
ตระหนักในศักยภาพของตนเองที่
มีอยู่เดิม และความคาดหวังต่อ
การเรียนรู ้
- ตกลงเงื่อนไขเรื่องการเรียนและ
เกณฑ์การให้คะแนน  
ขอบเขตการศึกษาแต่ละสัปดาห์ 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

2-3 การเขียนวัฒนธรรม 
(Writing Culture) 

6 บรรยาย และอภิปรายให้ผู้เรียน
เข้าใจแนวคิด และข้อถกเถียงใน
การเขียนทางมานุษยวิทยาใน
งานชาติพันธุ์วรรณนา 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

4-5 
  

ชาติพนัธุ์วรรณนาในฐานะ
เร่ืองเล่า 
(Ethnography as 
Narrative) 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่งงาน
ชาติพนัธุ์วรรณนาของนัก
มานุษยวทิยาตา่งประเทศและ
ไทย และอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

6-7 
  

รูปแบบและโวหารทางชาติ
พันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic Styles and 
Forms) 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่งงาน
ชาติพนัธุ์วรรณนาของนัก
มานุษยวทิยาตา่งประเทศและ
ไทย และอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

8-9 
   

ประสบการณ,์ อัตวิสัย และ
อ านาจ 
(Experience, Subjectivity 
and Authority) 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่ง เพื่อให้
เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งนัก
ชาติพนัธุ์วรรณนาและ
ปรากฏการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

10-11 การสะท้อน และชาติพันธุ์
วรรณนาหลังสมัยใหม่ 
(Reflexivity and 
Postmodern 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่ง เพื่อให้
เข้าใจ จัดประเภท และวิเคราะห์
งานชาติพนัธุ์วรรณนายุคหลัง
สมัยใหม่ ตลอดจนอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์
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12-13 จาก บันทึกภาคสนาม  
สู่ การเขียนบนเนต็ 
(From Fieldnote to 
Netnography) 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่ง เพื่อให้
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของงาน
ชาติพนัธุ์วรรณนาในโลกร่วมสมยั 
ตลอดจนอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

14 
  

นวนิยายและสารคดีทางชาติ
พันธุ์ 
(Ethnographic Fiction 
and documentary) 

6 บรรยายประกอบตัวอยา่ง เพื่อให้
เข้าใจ งานชาติพนัธุ์วรรณนา
รูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจนงานอื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้อง และอภิปราย
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

15 
  

การน าเสนองานชาติพันธุ์
วรรณนา 
(Ethnographic 
Presentation) 

3 ประยุกต์การเรียนรู้โดยน าเสนอ
ผลงานของผู้เรียน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

16 ความเรียงสะท้อนการเรียนรู้
เชิงวิพากษ ์
(Reflexive Writing and 
Presentation) 

3 - สรุปประมวลผลกระบวนการ
เรียนรู ้
- วิพากษ์วิจารณผ์ู้สอนจาก
มุมมองของผู้เรียน 

ผศ.ดร. ด ารงพล  
อินทร์จันทร ์

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ 

ประเมินผล 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

กิจกรรมที ่1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
การเข้าชั้นเรียน ถกเถียงแลกเปลี่ยน 
วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย                            

1-14 30% 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

กิจกรรมที่ 2 การเขียน          
เขียนงานชาติพันธุ์วรรณนาจาการค้นคว้า
เอกสาร และ/หรือภาคสนาม ในประเด็นที่
นักศึกษาสนใจ หรือจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ 

4, 8 และ 
12 

30% 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

กิจกรรมที่ 3 การน าเสนอ   
น าเสนอผลงานจาการค้นคว้าเอกสาร และ/
หรือภาคสนาม ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 
หรือจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์จะพัฒนาเป็น
วิทยานิพนธ์     

15 30% 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิามานุษยวิทยา   มคอ.3  
           320 503 การเขียนและน าเสนองานชาติพันธุว์รรณนา 

  
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

กิจกรรมที่ 4 ความเรียงสะท้อนการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์      

16 10% 

 
เกณฑ์การประเมินผล  

มีวิธีการให้คะแนน โดยใช้วิธี  อิงเกณฑ์ ดังนี้  
80  คะแนนขึ้นไป A    60-65  คะแนน   C 
75-79  คะแนน   B+  55-59  คะแนน   D+ 
70-74  คะแนน   B  50-54  คะแนน   D 
65-69  คะแนน   C+  น้อยกว่า 50 คะแนน  F 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 ผู้สอนบรรยายประกอบแผนการสอนและเค้าโครงรายวิชา โดยอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ

เกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาในการประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งให้นักศึกษาในชั้นแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหาในรายวิชา ว่าควรจะเพ่ิมเติม หรือปรับปรน ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชา 

1.2 การมอบหมายงานเขียนในบางสัปดาห์ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะทางด้าน
วิชาการ เพื่อประเมินพัฒนาการทางความรู้ของนักศึกษา 
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1.3 การมอบหมายให้ท ารายงานเฉพาะบุคคลและงานกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า และท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือประเมินทักษะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนในรายวิชา และพัฒนาการของรายวิชาผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตัวเองทุกสัปดาห์ พิจารณาจากพฤติกรรมและการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา 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 เพ่ือวัดความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

3.2 ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา วิธีการเรียนการสอน ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียน รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินที่ได้ 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของ
นักศึกษารุ่นต่อไป 

โดยการพิจารณาจากข้อคิดเห็นของผู้ เรียนและข้อคิดเห็นของคณาจารย์ในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาในการประชุมภาควิชา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
ผลการสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา อีกทั้งยังมีการทวนผลสอบสัมฤทธิ์การศึกษาด้วยการ
ประชุมภาควิชามานุษยวิทยา 
5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดของรายวิชา รวบรวมข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาประมวล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ให้เห็นถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องด าเนินการ
ปรับปรุง เช่น เนื้อหาการสอน วิธีการเรียนการสอนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิชาการและการเรียนรู้ของ 
ซึ่งผลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษาถัดไปและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากขึ้นเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้นด้วยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 
ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิามานุษยวิทยา   มคอ.3  
           320 503 การเขียนและน าเสนองานชาติพันธุว์รรณนา 

  
 

                                                 
 


