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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25480221105183
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
: Master of Arts Program in Cultural Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
Master of Arts (Cultural Studies)
M.A. (Cultural Studies)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตร 2 ปี สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในแผน ก
และ ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แบบ แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้สาเร็จการศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
6.4 เปิดสอนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ นั กวิจัย นั กวิช าการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ เน้น วัฒ นธรรมศึกษา และสั งคม
วิทยาการพัฒนา
8.2 นักพัฒนา นักวางแผนด้านวัฒนธรรมศึกษา / สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา
8.3 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพั นธ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
ภัณฑารักษ์ นักวัฒนธรรม นักเขียน ผู้สื่อข่าว เป็นต้น

-39. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรพันธุ์ เขมคุณาศัย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

มคอ 2 ปริญญาโท

คุณวุฒิ
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

ไทศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทวิโรฒ สงขลา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2549
2530
2525

การพัฒนาสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
รัฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย
การจัดการทั่วไป
ภาษาไทย

ม.นเรศวร
ม.สงขลานครินทร์
ม.รามคาแหง
ม.มหิดล
ม.ศิลปากร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ทักษิณ

2552
2541
2537
2555
2546
2544
2543

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

2

นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รอง
ศาสตราจารย์

3

นางสาวสมิทธ์ชาต์ พุมมา

อาจารย์

ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
อ.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่คานึงถึงอรรถประโยชน์เป็นหลัก ได้ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
กับ ประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลกรวมทั้ งประเทศไทย การปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจทั้งการรวมตัว เป็ น กลุ่ ม
เศรษฐกิจ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ฯลฯ การเปิดประตูทางการค้า การสร้าง
เส้นทางการค้าเพื่อระบายสินค้าหรือให้สินค้าไหลเวียนอย่างสะดวกและรวดเร็ว การลดภาษีส่งออกและนาเข้า
สินค้าลงอย่างต่อเนื่ อง การข้ามชาติของคนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การแผ่ขยายของบรรษัทข้ามชาติ
รวมทั้งการทาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า สาระเหล่านี้กลายเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญของนานาประเทศ
ที่ต่างมุ่งความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ แต่ด้านหนึ่งได้นามาซึ่งความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมใน
การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ ผู้ คนในสั งคม ทาให้ เ กิ ด ความขัด แย้งอั น เนื่ องมาจากการต่อ สู้ แย่งชิ ง ดังนั้ นจึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาคนในพื้นที่และอาณาบริเวณให้สามารถมีพื้นที่ในการต่อรองการจัดสรร/ เข้าถึงทรัพยากรของ
สังคมอย่างเสมอภาคของทุกภาคส่วน อันจะเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ระบบเศรษบกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่ างมีคุณ ภาพ สามารถปรับ ตัว สร้างภูมิคุ้มกันตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและดารงชีวิตภายใต้วิถี
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลายอย่างสันติ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยได้เปลี่ยนแปลงโลกจากวัฒนธรรมประเพณีสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่
ในขณะเดีย วกัน เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ก้าวหน้าได้เชื่อมโลกและผู้ คนให้ ส ามารถติดต่อสื่ อสารถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว ความโกลาหลทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั่วโลก ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับ
มนุ ษ ย์ และมนุ ษ ย์ กั บ สั งคมเปลี่ ย นแปลงจากการพึ่ งพิ งและเกื้อกู ล ไปสู่ การแข่งขัน การแบ่ งฝ่ าย การกี ดกั น
การดูถูกเหยียดหยาม การสงคราม การต่อสู้ต่อรอง การต่อต้าน และการช่วงชิงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวทาให้ต้องพินิจแนวทางการพั ฒนาด้วยมุมมองใหม่ นั่นคือ เน้นนาวัฒนธรรมไปเป็น
เครื่องมือในการเรีย นรู้บุ คคลอื่น กลุ่มชาติพั นธุ์อื่น และสั งคมอื่นที่แตกต่างด้ว ยความเข้าใจ ใช้กระบวนการ
ทางวัฒ นธรรมสร้างสรรค์สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรมให้น่าอยู่และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
รวมทั้งใช้กระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
ดั งนั้ น การศึ ก ษาและวิ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษาแบบบู ร ณาการและผสมผสานอั น เนื่ อ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเชื่อมต่อกับโลก
สากล ความเป็นโลกาภิวัตน์ และความเป็นท้องถิ่น และการผสมผสานระหว่างโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ อัน
จะนาไปสู่การทาความเข้าใจสังคมไทยและสังคมโลกและการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นการทาความเข้าใจ ความ
เป็ น “ไท” /“ไทย” ทั้ ง ในแง่ ค วามเป็ น “คน/กลุ่ ม คน” และ “ความเป็ น พื้ น ที่ ” ที่ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งลึ ก ซึ้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งความสัมพันธ์ของคน/ ผู้คน ในพื้นที่และอาณาบริเวณชายแดน รอยต่อที่มี
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ทับซ้อน เคลื่อนที่เปลี่ยนไปมาในบริบทความสัมพันธ์
เชิงพื้นที่และอานาจ ทาให้สามารถเข้าใจ “ใหม่” เกี่ยวกับความเป็นไท/ ไทย ไปพร้อมๆกับการสร้าง/ ทบทวน
ความความรู้ที่จะนาไปสู่การแสวงหาหนทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เมื่ อ ย้ อ นพิ นิ จ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมข้างต้ น
จาเป็นต้องปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและเพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อเน้นมิติวัฒนธรรม ในมิติวัฒนธรรมการจัดระเบียบ
สั งคม การพั ฒ นา การด ารงอยู่ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อาณาบริเวณและพื้ น ที่ ศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ านาจ
โลกาภิ วัต น์ ท้ อ งถิ่น ภิ วั ตน์ และการปะทะประสานอัน ส่ งผลต่ อการปรับ เปลี่ ย นให้ เท่ าทั น การเปลี่ ย นแปลง
การธารงอัตลักษณ์ การให้ความหมายกับความเป็นชุมชน ท้องถิ่นในท่ามกลางพลวัตของกระแสการตื่นตัวของ
ผู้คนในสังคม จึงเป็นการทาความเข้าใจ “ใหม่” ของความเป็นไท/ ไทย ไปพร้อมๆกับการสร้าง/ ทบทวนความ
ความรู้ที่จะนาไปสู่การแสวงหาหนทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน และถือเป็น ภูมิคุ้มกัน
และประสานสายสัมพันธ์ให้ผู้คนในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั กสู ตรสาขาวัฒ นธรรมศึกษา มีความสอดคล้ องกับพั นธกิจของมหาวิท ยาลั ยทักษิณ ที่ มุ่งผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ทางวิชาการ ใฝ่รู้ สร้างงาน สื่อสาร และวิจารณ์ สร้างองค์ความรู้และ
ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนภาคใต้โดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อการอนุรักษ์ สืบ
สาน และเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส) การวิจัย/การบริการวิชาการ
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
การจัดการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/
การประชุมวิชาการร่วม
3. มูลนิธิชุมชนไทย
การวิจัย/การบริการวิชาการ
4. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การวิจัย/การบริการวิชาการ
(ศอ.บต.)
5. ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
การวิ จั ย /การบริ ก ารวิ ช าการ/การประชุ ม
วิชาการร่วม
6. กระทรวงยุติธรรม
การวิจัย/การบริการวิชาการ
7. กระทรวงวัฒนธรรม
การวิจัย/การบริการวิชาการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทิดภูมวิ ิถีไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และนาความรู้สู่การพัฒนา
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐสังคม การเมือง วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก ประกอบการการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ด้ านวัฒนธรรมศึกษาในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษาแนวใหม่ ที่มีพื้นที่
และพรมแดนความรู้กว้างไกล ครอบคลุม คาบเกี่ยว และซ้อนทับศาสตร์หลายสาขา การศึกษาวัฒนธรรมศึกษาจึง
มีเนื้ อ หาที่ เป็ น สหวิท ยาการและบู ร ณาการโดยใช้ระเบี ย บวิธีจากศาสตร์ห ลายสาขาวิช าเพื่ อ ให้ ได้ค วามรู้ใน
ขอบข่ายที่กาหนด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพรมแดนความรู้วัฒนธรรมศึกษา การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนา
การดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ อาณาบริเวณและพื้นที่ศึกษา ความสัมพันธ์เชิงอานาจ โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์
และการปะทะประสานอัน ส่ งผลต่อการปรับเปลี่ ยนให้ เท่ าทัน การเปลี่ ยนแปลง การธ ารงอัตลั กษณ์ การให้
ความหมายกับความเป็นชุมชน ท้องถิ่น ในท่ามกลางพลวัตของกระแสการตื่นตัวของความเป็นชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ขนานใหญ่ ในช่ ว งสามทศวรรษที่ ผ่ านมา รวมไปถึ งผสมผสาน การเชื่ อมต่ อ และการส ร้างในท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันนาไปสู่การเรียนรู้ ทาความเข้าใจ ความเป็น “ไทย” ทั้งในแง่ความเป็น “คน/กลุ่มคน”
และ “ความเป็นพื้นที่ ” ที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของ คน/ ผู้คน ในพื้นที่และ
อาณาบริเวณชายแดน รอยต่อซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุที่ทับซ้อน ลื่นไหล
แกว่งเปลี่ยนไปมาในบริบทความสัมพันธ์เชิงอานาจ
อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านวัฒนธรรมศึกษาในระยะแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากนักวิชาการจาก
ต่างประเทศ แต่จากสถานการณ์ และความตระหนักถึงความหลากหลายของความเป็นไทย ทาให้การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมศึกษาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อย ยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่สังคมไทยเผชิญกับความขัดแย้งอัน
รุนแรงและร้าวลึก ทาให้ การศึกษาวัฒนธรรมศึกษาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้าง ทบทวนความรู้
ที่มีพลังมากพอสาหรับการทาความเข้าใจ การแสวงหาทางออกส าหรับสังคมไทยเพื่อการเปลี่ยนผ่ านอย่างมี
คุณภาพ มีความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการผลิตมหาบัณฑิต ด้านวัฒนธรรมศึกษา ที่เน้นการศึกษาวิจัย พัฒนา และรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษาของภาคใต้ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จากการเข้าสู่
สังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ และการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษา รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมให้กับมหาบัณฑิตที่ปรารถนาจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ELOs ที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมศึกษาในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
ELO 1, ELO 2, ELO 3
2. มี ทั ก ษะและความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ก ารศึ ก ษา
ELO 3
วัฒนธรรมศึกษา
3. มี ทั กษะและความสามารถในการสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้งานวิจัยทาง ELO 1, ELO 2, ELO 3
วัฒนธรรมศึกษา
ELO 4, ELO 5
4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ ELO 1, ELO 2, ELO 3
สังคมไทยและสังคมโลก
5. ยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุ
ELO 2
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์
6. มีทักษะการสื่อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนองานทางวิชาการด้าน
ELO 5
วัฒ นธรรมศึ ก ษาในระดั บ สากลจากการบู ร ณาการและการศึ ก ษาค้ น คว้ าใน
ลักษณะสหวิทยาการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
Subject
Generic
Bloom’s
PLOs
Outcome statement
Specific
LO
taxonomy
LO
ELO 1 สามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและ
/
Analyzing
ประยุกต์ใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์มา
Applying
วิเคราะห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมในสังคมไทย
เชื่อมโยงกับสังคมโลก โดยใช้
Affective
กระบวนการวิจัยและชุมชนเป็นฐาน
ELO 2 เคารพสิทธิและยอมรับความหลากหลายทาง
/
Affective
สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในพื้นที่พหุ
Understanding
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
ELO 3 สามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
เข้าใจมิติทางวัฒนธรรม และการประกอบการ
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า
และมูลค่า
ELO 4 แสดงออกถึงภาวะผู้นา เป็นผู้มีคุณธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ELO 5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คัดสรรและ
พัฒนางานวิจัยและบทความวิจัยด้าน

/

/

TQF 1

(TQF 2)
2.1, 2.2,
2.3
(TQF 3)
3.1,3.2,3.3
(TQF 1)
1.1,1.2,1.3
(TQF 2)
2.1,2.2,2.3
Applying
(TQF 2)
Creating
2.1, 2.2,2.3
(TQF 3)
3.1,3.2,3.3
Understanding (TQF 1)
1.2
Applying
(TQF 4,5)
Creating
4.1,4.2,4.3,
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Subject
Generic
Specific
LO
LO

วัฒนธรรมศึกษาเพื่อนาเสนอในเวทีวิชาการ
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Bloom’s
taxonomy

TQF 1
5.1,5.2,5.3

* หมายเหตุ U=Remembering/ Understanding A=Applying/Analyzing E=Evaluating/Creating
AF=Affective P=Psychomotor
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
รายละเอียด
1
สามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์อัต
ลักษณ์วัฒนธรรมในสังคมไทย เชื่อมโยงกับสังคมโลก โดยใช้กระบวนการวิจัยและชุมชนเป็นฐาน
ตลอดจนเคารพสิทธิและยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
2
สามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เข้าใจมิติทางวัฒนธรรม และการประกอบการทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คัด
สรรและพัฒนางานวิจัย และบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาเพื่อนาเสนอในเวทีวิชาการ อย่างมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. มีการประเมินผลการจัดการ - นิ สิตประเมินการเรียนการสอนผ่าน
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
ระบบ
เรียนและนาผลการประเมินมาใช้ใน - อาจารย์ผู้ สอนนาผลการประเมินมา
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
เรียนการสอน
- มีอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรดูแล
และติ ด ตามผลการจั ด การเรี ย น
การสอนของคณาจารย์
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตและ
ทุก 5 ปี
ผู้ใช้บัณฑิต
- ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ตามเกณฑ์การรับรองของ สกอ.

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ
จากการจัดการเรียนการสอน
- มคอ. 3 - 7

- ผลการเสนอความคิ ด เห็ น ของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รและมหาวิท ยาลั ย ก าหนด ตามข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว่าด้ว ย การศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 2
ระดับชั้นปี
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
รวมจานวน
20
40
40
40
40
นิสิต
จานวนที่คาด
20
20
20
20
ว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

- 11 2.5.2 แผน ข (นอกเวลาราชการ)
ระดับชั้นปี
2560
ชั้นปีที่ 1
10
ชั้นปีที่ 2
รวมจานวนนิสิต
10
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2561
10
10
20
10

มคอ 2 ปริญญาโท
2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
ความต้องการงบประมาณสาหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ภาคปกติ
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2) จานวนนิสิต
รวมรายรับ
นอกเวลาราชการ
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2) จานวนนิสิต
รวมรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

36,000
10
360,000

36,000
20
7200,000

36,000
20
7200,000

50,000
50,000
10
20
1,000,000 2,000,000

2563

2564

36,000
20
7200,000

36,000
20
7200,000

50,000
50,000
20
20
2,000,000 2,000,000

50,000
20
2,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

ภาคปกติ
1) ต้นทุนต่อหน่วยต่อปี
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
2) จานวนนิสิต
10
20
20
20
20
รวมรายจ่าย
360,000 7200,000 7200,000 7200,000 7200,000
นอกเวลาราชการ
1) ต้นทุนต่อหน่วยต่อปี
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2) จานวนนิสิต
10
20
20
20
20
รวมรายจ่าย
1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคปกติภาคเรียนละ 18,000 บาท ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นอกเวลาราชการ ภาคเรียนละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 125,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนต่อปี ภาคปกติ 36,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนต่อปี นอกเวลาราชการ 50,000 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
รายวิ ช าที่ ข อรั บ โอนหรื อ ขอเที ย บโอนต้ อ งเป็ น รายวิช าที่ เรี ย นมาแล้ ว ไม่ เกิ น 5 ปี นั บ จากปี ที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต้องมีระดับขั้นไม่ต่ากว่า B (3.00) ทั้งนี้
จานวนหน่วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 40
ของจ านวนหน่ ว ยกิ ตรายวิช าตามโครงสร้างหลั ก สู ตร โดยเป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 23 (ภาคผนวก ง)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
3.2 รายวิชาในหลักสูตร
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
0103511 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
Paradigm for Cultural Studies
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
Thai Society and Globalization
0103521 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
Research Methodology in Cultural Studies
0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
Data Analysis in Cultural Studies Research
0103531 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
Cultural Identities in Thai Society

36

หน่วยกิต

24
15
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
15
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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0103523
0103541
0103631
0103632
0103633
0103634
0103635
0103636
0103637
0103638
0103639
0103542
0103543

0103691
0103692

วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมศึกษา
Reading English for Cultural Studies
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
Cultural Studies Seminar
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการความขัดแย้ง
Thai Wisdom in Conflict Management
นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม
Innovation and Social Enterprise
ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย
System of Beliefs and Ethics in Thai Society
พื้นที่ในมิติวัฒนธรรมศึกษา
Space in Cultural Studies
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
Ethnic Groups in Thailand
มุสลิมในสังคมไทย
Muslim in Thai Society
ไทยในมิติอาเซียน
Thai in ASEAN
การย้ายถิ่นและวัฒนธรรม
Migration and Culture
คติชนสร้างสรรค์
Creative Folklore
สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
Seminar on Social and Cultural Theories
หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
Selected Topics in Cultural Studies
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ข
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

มคอ 2 ปริญญาโท
9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หน่วยกิต
12(0-36-0)

6

หน่วยกิต
6(0-18-0)
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก
มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง
เลขรหัสคณะ
เลข 01
หมายถึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง
เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 03
หมายถึง
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
เลขรหัสหลักที่ห้า
หมายถึง
ชั้นปีที่เปิดสอน
เลข 5
หมายถึง
ชั้นปีที่ 1 (ปริญญาโท)
เลข 6
หมายถึง
ชั้นปีที่ 2 (ปริญญาโท)
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
เลข 1
หมายถึง
แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา
เลข 2
หมายถึง
การวิจัย
เลข 3
หมายถึง
สหวิทยาการ
เลข 4
หมายถึง
สัมมนา
เลข 9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง
ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.3 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
0103511
0103521
0103531

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
วิชาบังคับ
6
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
วิชาเลือก
3
0103... …………………………
3(........)
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก
0103... …………………………
0103... …………………………
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
0103511
0103521
0103531

9
หน่วยกิต
6
3(........)
3(........)

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
0103691 วิทยานิพนธ์

6

9
หน่วยกิต
12
12(0-36-0)

รวมหน่วยกิต

12

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (นอกเวลาราชการ)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
วิชาบังคับ
6
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
วิชาเลือก
3
0103... …………………………
3(........)
รวมหน่วยกิต

9
หน่วยกิต
6
3(........)
3(........)

รวมหน่วยกิต

6
หน่วยกิต
6
6(0-18-0)
6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
วิชาเลือก
0103... …………………………
0103... …………………………
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิทยานิพนธ์
0103691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)
รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
0103691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)

9

หน่วยกิต
6
6(0-18-0)
รวมหน่วยกิต
6
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ชั้นปีที่ 1
0103511
0103521
0103531

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แผน ข (นอกเวลาราชการ)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
9
วิชาบังคับ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
0103522
ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
วิชาเลือก
0103... …………………………
รวมหน่วยกิต

9
หน่วยกิต
6
3(........)
3(........)

รวมหน่วยกิต

6
หน่วยกิต
6
3(........)
3(........)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
วิชาเลือก
0103... …………………………
0103... …………………………

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก
0103... …………………………
0103... …………………………
รวมหน่วยกิต

6

รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
0103... …………………………

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
3(........)
9

หน่วยกิต
6
6(........)
รวมหน่วยกิต

6
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มคอ 2 ปริญญาโท

3.4 คาอธิบายรายวิชา
0103511 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Paradigm for Cultural Studies
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของกระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา การเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์แบบองค์รวม สหวิทยาการ การบูรณาการ และคุณค่าของวัฒนธรรมศึกษา
ต่อการพัฒนาสังคมไทย
Concepts, definitions, significance and development of Cultural Studies
paradigm; paradigm changes; holistic paradigms; interdisciplinary; integration and values
of Cultural Studies for Thai society development
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม อัน
เกิดจากพลวัตและการเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และท้องถิ่น ในกระแส
การก่อตัว และการปะทะประสานของโลกาภิวัตน์กับ ความเป็นท้องถิ่น การวิเคราะห์ตาแหน่งแห่งที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Concepts towards socio-economic, cultural, political and environmental
changes affected by dynamic and movement at international, national and local levels
among generation trends and confrontation between globalization and glocalization;
analysis of location and responsibilities as a Thai and global citizen
3(2-2-5)
0103521 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวัฒนธรรมศึกษา
Research Methodology in Cultural Studies
กระบวนทัศน์ การวิจั ย ระเบี ยบวิธีวิจัยทางวัฒ นธรรมศึกษา การกาหนดปั ญ หา การตั้ง
วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตีความ การเขียนและการนาเสนอผลงานวิจัย
Knowledge acquisition paradigm and Cultural Studies research
methodology; problem definition; objective setting; research instrument design; data
collection; data analysis; data interpretation; research proposal; research presentation
3(2-2-5)
0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
Data Analysis in Cultural Studies
เทคนิค วิธีการ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การแปลข้อมูล ตีความ และ
นาเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
Data analysis techniques, methods and models; data management; data
interpretation; Cultural Studies data presentation
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มคอ 2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0103531 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
Cultural Identities in Thai Society
กระบวนทัศน์อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม กลุ่มชาติพันธุ์ ชุดของ
ความเชื่ อ คุ ณ ค่ า วิ ถี พ ฤติ ก รรมในชี วิ ต ประจ าวัน และบรรทั ด ฐานทางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายใน
สังคมไทย กรณีศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในประเด็นที่สนใจ โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้
Cultural identity paradigms; ethnic groups; beliefs; values; daily behaviors;
various cultural norms in Thai society; southern-area-based case studies of cultural
identity

3(3-0-6)
0103523 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมศึกษา
Reading English for Cultural Studies
การอ่านภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมศึกษา เพื่อทาความเข้าใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และ
การนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
English academic reading in Cultural Studies to understand models,
concepts, contents and application in conceptual research framework
3(2-2-5)
0103541 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
Cultural Studies Seminar
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษาในประเด็นที่สนใจร่วมกัน การวิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายผล
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และนาเสนอ
A seminar on Cultural Studies towards interesting issues; social phenomena
analysis, criticism discussion and presentation
0103631 ภูมิปัญญาไทยในการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Thai Wisdom in Conflict Management
แนวคิดภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความขัดแย้ง ในมิติการจัดระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสรรค์ระบบคุณค่าที่นาไปสู่การ
จัดการและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
Concepts of Thai wisdom and natural resources management; social
organization; value system creation for conflict management and peaceful co-existence;
case studies of multicultural society
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มคอ 2 ปริญญาโท

0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม
3(3-0-6)
Innovation and Social Enterprise
พัฒนาการทางความคิดของนวัตกรรม การประกอบการ และผู้ประกอบการทางสังคม การ
พัฒนาวัตกรรมบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย นโยบายและ
แนวทางของรัฐในการน าแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการมาใช้แก้ปัญ หาและพัฒ นาประเทศ
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนและองค์กรธุรกิจในภาคใต้
Conceptual development of innovation, enterprise and social entrepreneurs;
innovation development based on cultural economy, socio-culture and social
environment; government policies and methods towards application of concepts of
innovation and enterprise to solve problems and develop the nation; case studies of
community organizations and business organizations in the southern region
3(3-0-6)
0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย
System of Beliefs and Ethics in Thai Society
ระบบความเชื่ อและจริย ธรรมในสั งคมไทย โดยเฉพาะระบบความเชื่อและจริยธรรมที่
เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ปัญหาทางศีลธรรมและ
จริยธรรมกับการดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ แนวทางแก้ปัญหา การกาหนดเป้าหมายชีวิตและแนวทาง
เข้าสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
System of beliefs and ethnics in Thai society; religious belief and ethnic
systems; analysis of factors influencing on beliefs, ethical behavior, moral problems and
ethics and survival in modern society; problem solutions; life goals; ways to achieve the
goals
0103634 พื้นที่ในมิติวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Space in Cultural Studies
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องพื้นที่ พื้นที่สาธารณะ ภาพแทน
และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในบริบทสังคมไทย กรณีศึกษาภาคใต้
Concepts, theories and practice of politics towards space; public space;
representation; spatial relationship in Thai context; case studies of southern Thailand
0103635 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
3(3-0-6)
Ethnic Groups in Thailand
แนวคิดชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ประชาชาติ ลักษณะทางชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย พรมแดนทางชาติพัน ธุ์ พหุ นิยม การผสมกลมกลื น และการอยู่ร่ วมกัน ท่ามกลางความ
หลากหลาย ภายใต้นโยบายรัฐ กรณีศึกษาภาคใต้และอาณาบริเวณ
Concepts of ethnic, ethnic groups, race, nation; characteristics of ethnics;
ethnics in Thailand; ethnical border; pluralism; assimilation; co-existence among variety
under government policies; case studies of southern region and surroundings
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มคอ 2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0103636 มุสลิมในสังคมไทย
Muslim in Thai Society
ความหมาย โครงสร้าง ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของมุสลิม การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มุสลิมกับกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย และโลกมุสลิม
Definitions, structure, value system and relationship of Muslim; interaction
between Muslim and other groups in Thai society and Muslim world

0103637 ไทยในมิติอาเซียน
3(3-0-6)
Thai in ASEAN
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างไทยกับ ประเทศในเอเชียอาคเนย์ จากอดีตถึงปั จจุบั นในมิ ติสั งคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง การรับรู้ความเป็นไทย และความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
Relationship between Thai and Southeast Asian countries from the past to
the present in socio-cultural dimension, economy, politics and government; perception
of Thainess; cooperation among ASEAN countries
3(3-0-6)
0103638 การย้ายถิ่นและวัฒนธรรม
Migration and Culture
ทฤษฎี กระบวนการย้ายถิ่น เงื่อนไข ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อผู้ย้ายถิ่น บุคคลที่อยู่ใน
ถิ่น ต้น ทางและปลายทางในบริ บ ทของโลกาภิ วัตน์ ศึก ษาการย้ายถิ่ นเข้าและการย้ ายถิ่น ออก กรณี
ประเทศไทย
Migration theories; migration process; migration conditions; cultural factors
affecting migrants; people at the origin and destination in globalization context;
immigration; emigration; case studies of Thailand
3(2-2-5)
0103639 คติชนสร้างสรรค์
Creative Folklore
พลวัต และทิศทางการศึกษาคติชน งานภาคสนาม การปรับใช้แนวคิดทฤษฎีคติชนในบริบท
สังคมไทยร่วมสมัย ในมิติการสืบทอด ประยุกต์ ต่อยอด และสร้างความหมายใหม่ กรณีศึกษาคติชนพื้นที่
ภาคใต้
Dynamics and directions of folklore studies; fieldwork; application of folklore
theory in contemporary Thai society context in succession, application, development
and new definition dimensions; case studies of southern folklore
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มคอ 2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0103542 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
Seminar on Social and Cultural Theories
ประวัติ เนื้อหา และข้อถกเถียงของทฤษฎีทางสังคมและวัฒ นธรรม การประยุกต์ใช้และ
ประโยชน์ของทฤษฎีเหล่านี้ต่อสังคมในปัจจุบัน
History, contents and controversial issues in social and cultural theories,
application and usefulness of these theories for present society

3(3-0-6)
0103543 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
Selected Topics in Cultural Studies
เป็นการศึกษาหัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒ นธรรมศึกษา เช่น การ
พัฒ นา ศาสนา การศึกษาเมืองและชนบท ชาติพันธุ์ในเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจ อุตสหกรรมสื่อและ
วัฒนธรรม หรือประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกั บประเด็นปัญหาที่นิสิตสนใจทาการวิจัย
และสถานการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัย
Selecled topics in Cultural studies such as development, religion, rual and
urban studies, urban ethnicity, economic culture, media industries and culture or other
social and cultural issues relevant to student’s research topics and according to
academic and contemporary social situations
12(0-36-0)
0103691 วิทยานิพนธ์
Thesis
ทาวิทยานิพน์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาที่แสดงความรู้ความเข้าใอย่างถ่องแท้
ในประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา สามารถตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
หรือเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
Conducting a research study expressing clear understanding towards Cultural
Studies issues published in an academic journal with peer-review or presented in a
national or an international conference
6(0-18-0)
0103692 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมศึกษา สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
Analysis, synthesis or research practice in related Cultural Studies topic
published in an academic journal with peer-review or presented in a national or an
international conference
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รอง
ศาสตราจารย์

มคอ 2 ปริญญาโท

คุณวุฒิ
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

ไทศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทวิโรฒ สงขลา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2549
2530
2525

การพัฒนาสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
รัฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย
การจัดการทั่วไป
ภาษาไทย

ม.นเรศวร
ม.สงขลานครินทร์
ม.รามคาแหง
ม.มหิดล
ม.ศิลปากร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ทักษิณ

2552
2541
2537
2555
2546
2544
2543

Philosophy
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
Sociology
สังคมวิทยา
การบัญชี

Banaras Hindu University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
La Trobe University, Australia
ม.ธรรมศาสตร์
ม.กรุงเทพ

2536
2530
2525
2554
2544
2535

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

2

นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รอง
ศาสตราจารย์

3

นางสาวสมิทธ์ชาต์ พุมมา

อาจารย์

ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
อ.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

4

นายอุทัย เอกสะพัง

5

นางสาวศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D
พธ.ม.
พธ.บ.
Ph.D.
สม.ม.
บช.บ.
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ชื่อ-สกุล
นายสุทธิพร บุญมาก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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คุณวุฒิ
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

Social Change and Development
พัฒนาสังคม
การพัฒนาชุมชน

University of Wollongong, Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.มหาสารคาม

2554
2544
2540

พัฒนศึกษา
สังคมวิทยา
พัฒนาชุมชน

ม.ศิลปากร
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2556
2542
2538

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

7 นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

8 นายไพบูลย์ ดวงจันทร์

รอง
ศาสตราจารย์

9 นายอดิศร ศักดิ์สูง

รอง
ศาสตราจารย์

10 นายกรกฏ ทองขะโชค

รอง
ศาสตราจารย์
อาจารย์

11 นางสาวอนินทร์ พุฒิโชติ

D.E.A.
ศศ.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
อ.ม.
ศศ.บ.
น.ม.
น.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

Anthropologie Sociale et Ethnologie Ecole des Hautes E’ tudes en
Sciences Sociales, Paris, France
ภาษาศาสตร์และภาษาเอเซียอาคเนย์
ม.มหิดล
ภาษาไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
Social Science
Madagh University,India
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.ศิลปากร
ประวัติศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ม.ธุรกิจบัณฑิต
นิติศาสตร์
ม.รามคาแหง
สหวิทยาการ
ม.ธรรมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529
2527
2516
2555
2540
2528
2547
2538
2558
2546
2542
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3.5.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551
และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.3 อาจารย์ผู้สอน วรรคที่ 2
“ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับ การยกเว้นคุณ วุฒิ ปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณ วุฒิ ขั้นต่าปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้อง
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย/วิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์ทางวัฒนธรรมศึกษา โดยวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ ทรงคุณ วุฒิ กลั่น กรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิช าการที่มีรายงานการประชุม ซึ่งกระบวนการทา
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการ
ทาวิทยานิพนธ์มีรายละเอียดแยกตามแผน ดังนี้
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
0103691 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-0)
ภาคเรียนแรกของการลงทะเบียน นิสิตศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จนสามารถกาหนดโจทย์
การวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา พัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สามารถออกแบบการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่ตนเองนามาใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
ภาคเรียนที่สองของการลงทะเบียน ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทางวัฒนธรรมศึกษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแบบการวิจัยของตนเอง เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตาม
แบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และนาผลการวิจัยเผยแพร่ โดย
วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
ปริญญาโท แผน ข
0103692 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-18-0)
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ในหัวข้อที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรมศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม จนพัฒนาเป็นผลงานวิชาการที่สมบูรณ์เพื่อเสนอขออนุมัติสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการทางานวิจัย
5.2.1 สร้างองค์ความรู้จากการวิจัย
5.2.2 มีความสามาถในการศึกษาค้นคว้า
5.2.3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
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5.2.6 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.7 สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.2.8 สามารถเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 2 ภาคเรียน 2 ชั้นปีที่ 2
แผน ข ภาคเรียน 2 ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข
ทาการค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิต
5.5.1 อาจารย์ ที่ ป รึ กษาทางวิช าการให้ ค าแนะน าให้ นิสิ ต เป็ น ผู้ เสนอหั ว ข้อ และอาจารย์ ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจัดตารางเวลาให้คาปรึกษาและการติดตาม
การทางานของนิสิต
5.5.3 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิส ระ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบให้กระทาหลังจาก
นิสิตสอบปากเปล่าเสร็จสิ้น โดยให้รายงานเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
VG
ดีมาก (Very Good)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่
6 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 36 (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ยอมรั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น - มีรายวิชาในหลักสูตรที่กาหนดให้
มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความ ผู้ เรี ย นศึ ก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้
เกิ ด การยอมรั บ ในคุ ณ ค่ า แล ะ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้าใจวิถี
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใน สั งค ม พ หุ
วัฒนธรรม
- รายวิ ช าส่ ว นใหญ่ ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย น
ทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการทางาน
เป็ น ที ม ฝึ ก ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ส น ท น า
(dialogue) และการโต้ แ ย้ ง ทาง
วิชาการ
2. รอบรู้ด้านทักษิณคดีศึกษา
- มีรายวิชาในหลักสูตรที่กาหนดให้
ผู้เรีย นศึกษา วิเคราะห์ และเก็บ
ข้ อ มู ล ภาคสนามในบริ บ ทพื้ น ที่
ภาคใต้ของไทย

รายวิชาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
พิเศษ
0103635 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ
ไทย
0103531 อัตลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรม
ในสังคมไทย
0103637 ไทยในมิติอาเซียน
0103639 คติชนสร้างสรรค์

0103511 กระบวนทัศ น์วัฒ นธรรม
ศึกษา
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
0103521 ระเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย ท าง
วัฒนธรรมศึกษา
0103522 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทาง
วัฒนธรรมศึกษา
0103531 อัตลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรม
ในสังคมไทย
0103523 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
วัฒนธรรมศึกษา
0103541 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
0103631 ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการ
จัดการความขัดแย้ง
0 1 0 3 6 3 2 น วั ต ก รรม แ ล ะ ก าร
ประกอบทางสังคม
0103633 ระบบ ความเชื่ อ และ
จริยธรรมในสังคมไทย
0103634 พื้ น ที่ ใ นมิ ติ วั ฒ นธรรม
ศึกษา
0103635 กลุ่มชาติพันธ์ในประเทศ
ไทย
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รายวิชาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
พิเศษ
0103636 มุสลิมในสังคมไทย
0103637 ไทยในมิตอิ าเซียน
0103638 การย้ายถิน่ และวัฒนธรรม
01013639 คติชนสร้างสรรค์
0103542 สั ม มนาทฤษฎี ท างสั งคม
วัฒนธรรม
0103543 หั วข้ อ เลื อกสรรท าง
วัฒนธรรมศึกษา

- 28 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรมการวิจัย
1.3 เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมศึกษา ในมิติต่างๆ
อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทัก ษะ วิธีการ และการใช้ เครื่อ งมื อที่ เหมาะสมกั บ การ
แก้ปัญหา
2.3 สามารถบู ร ณาการวิ ช าการวั ฒ นธรรมศึ ก ษา
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพเชิงพัฒนา
ในการพัฒนาตนและสังคมอย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทั กษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์การศึกษาวัฒนธรรม
3.2 สามารถค้ น คว้า และวิจั ย ทางวัฒ นธรรมศึ ก ษา
เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ งานวิจั ยทางวัฒ นธรรม
ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

มคอ 2 ปริญญาโท

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1. มี ร ายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ ก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา
วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เข้าใจวิถีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. รายวิชาส่ วนใหญ่ ฝึกให้ ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ มเพื่อฝึ ก
การทางานเป็นทีม ฝึกให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
โต้แย้งทางวิชาการ

1. ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนิ สิ ต ในการเข้ า
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
2. มีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

1. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้าง
งาน
2. เรี ย นรู้ จ ากกรณี ศึ ก ษาหรื อ ข้ อ มู ล ภาคสนามหรื อ
สถานการณ์จริง
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการ

1.
2.
3.
4.
5.

นิสิตประเมินตนเอง
การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
การนาเสนอผลงาน
ประเมินผลการศึกษาดูงาน

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งใน 1. นิสิ ตประเมินความสามารถด้านการคิดของตนเอง
ระดั บ บุ ค คลและกลุ่ ม เช่ น การสั ม มนา อภิ ป รายกลุ่ ม เช่น การตั้งคาถาม การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา การทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การสังเคราะห์ การตัดสินใจ
2. การนาเสนอผลงานนิสิต
3. การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

- 29 ผลการเรียนรู้
3.3 สามารถประยุ กต์ความรู้และทัก ษะที่ เกี่ยวข้อ ง
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
4. ด้ านทัก ษะความสัม พั น ธ์ ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
4.2 มีทักษะและความสามารถทางานร่วมกันเป็นทีม
กับศาสตร์อื่นๆ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใช้ภ าษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่ อ สารและการน าเสนอผลงานวิ ช าการได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.3 มีทักษะและสามารถในการสื่อสาร การพู ด การ
เขียน เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

มคอ 2 ปริญญาโท
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
4. การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นิสิตคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิ ดแก้ปัญ หาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม
และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. เรี ย นรู้ จ ากรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง กรณี ศึ ก ษา ข้ อ มู ล
ภาคสนาม หรือสถานการณ์จริง
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทา
กิจกรรมกลุ่ม
2. การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3. ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินความรับผิดฃอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินเพื่อนร่วมฃั้น

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพู ด การฟั ง การเขียน ในระหว่างผู้ เรียน ผู้ ส อน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายและ
เหมาะสม
3. จั ด ประสบการณ์ ให้ ผู้ เรี ย นน าเสนอผลงาน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ

1. ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2. ทักษะการเขียนรายงาน
3. ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถในการใช้ทักษะคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะส
5. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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มคอ 2 ปริญญาโท

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรมการวิจัย
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมศึกษาในมิติต่างๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
2.3 สามารถบูรณาการวิชาการวัฒนธรรมศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพเชิงพัฒนา
ในการพัฒนาตนและสังคมอย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์การศึกษาวัฒนธรรม
3.2 สามารถค้ น คว้ า และวิ จั ย ทางวั ฒ นธรรมศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ง านวิ จั ย ทาง
วัฒนธรรมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์
4.2 มีทักษะและความสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมกับศาสตร์อื่นๆ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอผลงานวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม
5.3 มีทักษะและสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียน เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ

มคอ 2 ปริญญาโท

- 31 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

0103511
0103512
0103521
0103522
0103531
0103523
0103541
0103631
0103632
0103633

วิชาบังคับ
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
วิชาเลือก
การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ วัฒนธรรมศึกษา
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการความขัดแย้ง
นวัตกรรมและการประกอบสร้างทางสังคม
ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3 2.1 2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3















































 



























































































5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

0103634
0103635
0103636
0103637
0103638
0103639
0103542
0103543
0103691
0103692

พื้นที่ในมิติในวัฒนธรรมศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
มุสลิมในสังคมไทย
ไทยในมิติอาเซียน
การย้ายถิ่นและวัฒนธรรม
คติชนสร้างสรรค์
สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
หมวดวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

1.1









1.2









1.3









2.1




2.2
















2.3











2
18



8
12



10
10

 
 
15 12
5 8



6
14

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1









3.2









3.3









4.1









4.2









4.3









5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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8
12



8
12



8
12



2
18



10
10



10
10
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะ
ได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา
อาจารย์ผู้สอนจัดทาผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ได้ทาความตกลงหรือแจ้งกับ
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
2.1.2 การทวนสอบระดับคณะ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
2.1.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย
(1) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินอย่าง
ละเอียด แล้วดาเนินการตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน
(2) ส่งผลการประเมินผ่านอนุกรรมการประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง
(3) ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ
(4) รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การตรวจสอบจากผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต โดยการขอเข้ าสั ม ภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในปีแรก
2.2.2 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามกาหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.2 มีการเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
การยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่ประชุม
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วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) ดังกล่าว
3.4 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.5 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษษ พ.ศ.
2559
แผน ข
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระดับ 4 คะแนน
3.2 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น
3.3 เสนอรายงานการค้ น คว้ าอิ ส ระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.4 รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
3.5 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.6 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
1.1.2 อาจารย์ ใหม่ทุ กคนต้องได้รับ การฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 ชี้ แจงปรั ช ญา วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.2.2 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิ เคราะห์ผู้เรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.2.3 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือจัดให้สอน
ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการปิดการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผล
จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา และการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพ
2.2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ดการหลั กสู ต รจั ด ให้ ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรที่ กาหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
1.1 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ติดตาม
ประเมิน ผลและการพัฒ นาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีห น้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน
1.2 จัดให้ มีอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร ซึ่งมีคุณ สมบัติและมีผลงานวิช าการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน
1.3 มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
1.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ ของผู้สาเร็จการศึกษา
ได้รั บ การตี พิม พ์ในวารสารระดั บ ชาติห รือนานาชาติที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการอุด มศึกษา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
1.5 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี
1.6 มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. บัณฑิต
2.1 มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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3. นิสิต
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่ การปฏิบัติและจัดให้ มีการวัดผล
ประเมินผล เพือ่ ติดตามและนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกาหนดคุณสมบัติของนิสิต
ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.2 สาหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ กาหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการ
ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพื่อนามาพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้ นิสิตก่อนเข้าการศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีกลไกที่
นาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒ นา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสานึก
สาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความสาเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒ นาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ใน
การรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่
เหมาะสมและโปร่งใส
4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล
เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพของอาจารย์ ที่มีคุณ สมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี
ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริห ารอาจารย์ประจา
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน
4.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกาหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดาเนินงาน เพื่อกากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒ นา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์ สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการกากับควบคุมให้
อัตราอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
นาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา ในการการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชา
ต่ า งๆ ทั้ ง วิ ช าบั ง คั บ และวิ ช าเลื อ ก ที่ เน้ น นิ สิ ต เป็ น ส าคั ญ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของนิ สิ ต และ
ตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการในการควบคุมกากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ ที่เน้นความสามารถ
ในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่ การปฏิบั ติและการประเมิน ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒ นา โดยมีการพิ จารณากาหนดผู้ ส อนในแต่ล ะ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกากับติดตามอาจารย์ในการจัดทา
มคอ.3 และ มคอ.4
5.4 มีการกาหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความเหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตามกากับควบคุมการให้ ความช่วยเหลือในการทา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
5.5 มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อ
การปรับ ปรุงและพัฒ นา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ
5.6 มีการวัดผลและรายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิ วเตอร์ Wi-Fi และอื่น ๆ ที่ส่ งเสริมสนั บสนุ นให้ นิ สิ ตสามารถเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิ ทธิผ ล ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดย
พิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key performance indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ X
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน X
X
X
X
X
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน X
X
X
X
X
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ การสอนหรือ การ
X
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ X
X
X
X
X
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี X
X
X
X
X
ละ 1 ครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การพั ฒ นาทาง X
X
X
X
X
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้าย/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
X
X
X
X
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่มีต่อมหาบัณฑิต/ดุษฎี
X
X
X
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาสอนอย่างสม่าเสมอ
X
X
X
X
X
14. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของนิสิตที่จบในปีนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
X
X
X
ร้อยละ 75
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1 - 5) ในแต่ละปี
5
5
5
5
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
10
12
14
14
14
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะภายหลัง การเข้ารับการอบรมการนากลยุทธ์การสอน
ไปใช้
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน
1.1.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต
1.1.4 ประเมินรายวิชา โดยนิสิต
1.1.5 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
1.1.6 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.7 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรียน
1.1.8 ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
1.2.3 สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น
1.2.5 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.6 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่
นิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยตอบแบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ติดตามบัณฑิตโดยสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตร
4.2 ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สั มมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นางสาวพรพันธุ์ เขมคุณาศัย
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2530
ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และกรุณา แดงสุวรรณ. (2560). “การค้าข้าวข้ามรัฐของคนไทยมุสลิมในบริบทชายแดน
ไทย-มาเลเซีย (พ.ศ. 2489-พ.ศ. 2554),” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(2), 145 – 167.
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ สุนิสา คงประสิทธิ์ ธนภัทร เต็มรัตนะกุล พัชลินจ์
จีนนุ่น ชาลินี สะท้านบัว พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และเบญจวรรณ บัวขวัญ. (2560). “การประเมินแบบมี
ส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม,” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3), 446 – 456.
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2559). “กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย : บทเรียนจากกลุ่มแกนนามุสลิม กรณี
ความขัดแย้งโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541 - 2557) ,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ.
29(1), 168 - 194.
รื่นฤทัย รอดสุวรรณ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และพัชลินจ์ จีนนุ่น. (2559). “สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบสาม
ทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558),” ใน ประชุมรัฐ คนไท/ไทยชายแดนและทิศทางใหม่ ๆ ในไทยศึกษาการ
ประชุ ม วิ ช าการประจ าปี 2559. (หน้ า 362 – 376). วั น ที่ 19 - 20 สิ ง หาคม 2559. คณ ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2557). “เรียนรู้และเข้าใจคนมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
(พ.ศ. 2516-2555),” วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 31(1), 19 - 44.
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2556) “สั นติภาพ ความรุนแรง และบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในมุมมองของเรื่องเล่ าสมัยใหม่ ,”
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2) 25, 15-33.
2. นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ จรูญ หยูทอง บุญเลิศ จันทระ. (2559). “ความเปลี่ยนแปลงและการสร้างประชาธิปไตยที่
ชุมชนบ้านใต้,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(1), 185 -216.
ณฐพงศ์ จิตรนิ รัตน์ คนึ งนิจ มากชูชิต กอแก้ว วงษ์พันธุ์ . (2558). “ผู้ห ญิงชายแดนใต้ :ม่านมายาและการฝ่ า
ผ่าน,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27(2), 10-23.
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สุทธิพร บุญมาก เมธี ดิสวัสดิ์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และจานงค์ แรกพินิจ. (2558). “ความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ . 28(1), 136155.
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แวรอมลี แวบูละ และนพรินทร์ สุบินรัตน์. (2557). “ชุมชนศรัทธา : การพัฒนาบนฐานอัต
ลักษณ์ชุมชนชายแดนใต้,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27(1), 26-43.
อิทธิพล เพชรศิริ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2557). “วัฒนธรรมธุรกิจ
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 27(1) ,128-143.
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2556). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมผ่านประวัติและประสบการณ์ชีวิตที่
หลากหลายของผู้นาชุมชนในเขตชุมชนแออัด”, วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 26(1), 30-73.
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2556). “สถาบันทางวิชาการภาคพลเมือง : วิทยาลัยป้องกันชุมชนเกิดขึ้นได้จริงหรือ ?,”
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 8(1), 1 - 25.
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2555). “การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” วารสาร
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 24(2) ,11-30.
3. นางสาวสมิทธ์ชาต์ พุมมา
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
สมิทธ์ชาต์ พุมมา, อนันต์ อารีย์พงศ์ และฉันทัส ทองช่วย. (2560). “โครงสร้างของการซ้อนคาในพระปฐม
สมโพธิกถา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (หน้า 116 - 124)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560. ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ.
สมิทธ์ชาต์ พุมมา. (2559). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คาสอนจากป้ายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา,” ใน การ
ประชุมระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (หน้า 101 - 116). วันที่ 10 มิถุนายน
2559. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
Samithicha Pumma. (2013). “A Study of Language Culture of “/khî:/” (feces) of Lao – Wiang in
Nong Kop Subdistrict, Ban pong District, Ratchaburi Provincs,” Silapakorn University
Journal of Social Science Humanities, and Arts. 13(2), 47-67.
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4. นายอุทัย เอกสะพัง
Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University,India., 2536
พธ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2530
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2525
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อุทัย เอกสะพัง . ( 2557 ) . “จริยธรรมสาหรับมนุษย์ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค์ ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ : บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน. (หน้า 65-76).
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา.
Eksaphang , U. and et al . (2013) . “The role of Malaysian monks – Tai descendent in the
northern states of Malaysia,” In International Seminar on Non-Violence and Peace
Education. (pp. 102-126). September 7-8, 2013 at Shridhar University Pilani, Rajasthan,
India. : Shridhar University.
อุทัย เอกสะพัง และคานวณ นวลสนอง . (2555). “บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย,” วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . 3(1), 5563.
5. นางสาวศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
Ph.D. (Sociology), La Trobe University, Australia, 2554
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และธีรพร ทองขะโชก. (2560). “สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีกับการพัฒนาเครือข่าย
ทางสังคม,” วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(1), 55-79.
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ. (2559). “สถานภาพของคนกลุ่มน้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชน
ชาวคริสต์ในจังหวัดปัตตานี,” วารสารคริสเตียน. 22(3), 289 -300.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
Master of Arts Program in Thai Studies

1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
Master of Arts Program in Cultural Studies

2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
Master of Arts (Thai Studies)
M.A. (Thai Studies)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เทิดภูมิวิถีไทย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และนาความรู้
สู่การพัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจไทยคดีศึกษาในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าและวิจัยทางไทยคดี
ศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
3. มี ศั กยภาพเชิ พั ฒ นาในการพั ฒ นาตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม ยอมรับ
คุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
Master of Arts (Cultural Studies)
M.A. (Cultural Studies)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เทิดภูมิวิถีไทย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และนา
ความรู้สู่การพัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมศึกษาในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
2. มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสั งเคราะห์การศึกษา
วัฒนธรรมศึกษา
3. มีทักษะและความสามารถในสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้งานวิจัยทาง
วัฒนธรรมศึกษา

เหตุผลการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
คดีศึกษา เป็นหลักสูตรที่ได้ผลิตมหาบัณฑิตมา
อย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากสังคมมา
โดยตลอด และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ สาขาวิ ช าเป็ น
“วัฒนธรรมศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย
ไปที่การพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้แนวใหม่
เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร

ไม่เปลี่ยนแปลง
จากสถานการณ์ แ ละความตระหนั ก ถึ ง
ความหลากหลายของความเป็ น ไทย ท าให้
การศึกษาด้านวัฒนธรรมศึกษาได้รับความสนใจ
มากขึ้ น เรื่ อ งๆ ยิ่ ง ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
สังคมไทยเผชิญกับความขัดแย้งอันรุนแรงและ
ร้า วลึ ก ท าให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นวั ฒ นธรรมได้ รั บ
ความสนใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้าง ทบทวนความรู้ที่มีพลังมากพอ
สาหรับการทาความเข้าใจ การแสวงหาทางออก
ส าหรับ สั งคมไทยเพื่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นอย่ างมี
คุณภาพ มีความั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และ
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และชาติพันธุ์
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4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก
5. ยอมรับ คุณ ค่ าความเป็ น มนุษ ย์ และการอยู่ร่ว มกั น อย่ างสมานฉั นท์ ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์
6. มีทักษะการสื่อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนองานทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมศึกษาในระดับสากลจากการบูรณาการและการศึกษาค้นคว้า
ในลักษณะสหวิทยาการ
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อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการศึกษาวิจัย พัฒนา
และรวบรวมองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ศึกษาของภาคใต้ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม จากการเข้ า สู่ สั ง คม
สมั ย ใหม่ แ ละหลั งสมั ย ใหม่ และการเคลื่ อ น
เปลี่ ยนองค์ค วามรู้ด้านวัฒ นธรรมศึ กษาอย่ าง
เป็ น สหวิ ท ยาการ สามารถส่ งเสริม วิ ถี ชีวิ ต ใน
พื้ น ที่ ภ า ต ใต้ ท่ า ม ก ล า ก ร ะ แ ส ข อ งก า ร
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
นาความรู้สู่การพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมให้ กับ มหาบั ณ ฑิต ที่ป รารถนาจะท างาน
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาต่าง ๆ ที่ส
เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน “องค์ความรู้ในการสื่อสาร
ด้านวัฒนธรรมศึกษาอย่างเป็นระบบ”
5. หลักสูตร
5. หลักสูตร
รายวิชาในหลั ก สู ต รถู ก ปรั บ ให้ เป็ น รายวิชา 3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา เป็นหลักสูตร แบบ หน่ ว ยกิ ต ทั้ งหมด ท าให้ ห น่ ว ยกิ ต รวมตลอด
ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ก 2 และแผน ข จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 36 หลักสูตรจาเป็นต้องเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วยกิตโดย
39 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ปริ ย าย และเพื่ อ ให้ แ ผน ก แบบ ก1 แผน ก
4
แบบ ก2 และผแผน ข มีจานวนหน่วยกิจรวม
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ตลอดหลักสูตรเท่ากัน จึงปรับเพิ่มหน่วยกิตให้
ไม่น้อยกว่า 24
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
รายวิชากวิทยานิพนธ์ของแผน ก แบบ ก1 เป็น
39
หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15
39 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเลือก
9
ไม่น้อยกว่า 27
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15
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แผน ข
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
วิชาเลือก
หมวดการค้นคว้าอิสระ
6. คาอธิบายรายวิชา
0103511 กระบวนทัศน์ไทยคดีศึกษา
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33
12
21
6

วิชาเลือก
หมวดการค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(3-0-6) 0103511

Paradigm for Thai Studies
แนวคิ ด ความหมาย ความส าคัญ พั ฒ นาการของกระบวนทั ศ น์
วั ฒ นธรรมศึ ก ษา การเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ กระบวนทั ศน์ แ บบองค์ ร วม
สหวิ ท ยาการ การบู ร ณาการ และคุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมศึ ก ษาต่ อ การพั ฒ นา
สังคมไทย
0103523 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา
3(3-0-6)
Reading English for Thai Studies
เอกสารวิชาการภาษาอั งกฤษทางไทยคดี ศึกษา โดยเน้ นการอ่ าน
เพื่อทาความเข้าใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และการนาไปใช้ประโยชน์
0103521

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับไทยคดีศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Thai Studies
กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม
ศึกษา การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล เค้าโครงวิจัย การเขียนและ
การนาเสนอผลงานวิจัย

ไม่น้อยกว่า

เหตุผลการปรับปรุง
15
6

กระบวนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา

Paradigm for Cultural Studies
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ พัฒ นาการของกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมศึกษา การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์แบบองค์รวม
สหวิทยาการ การบูรณาการ และคุณค่าของวัฒนธรรมศึกษาต่อการพัฒนา
สังคมไทย
0103523 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)
ปรับชื่อวิชา
Reading English for Cultural Studies
เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมศึกษา โดยเน้ น
การอ่ าน เพื่ อ ท าความเข้ า ใจรู ป แบบ แนวคิ ด เนื้ อ หา และการน าไปใช้
ประโยชน์
0103521 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวัฒนธรรมศึกษา
3(2-2-5) ปรับ ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา
Research Methodology in Cultural Studies
กระบวนทัศน์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห้อมูลและตีความ การเขียน
และการนาเสนอผลงานวิจัย

- 57 หลักสูตรเดิม
0103531

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

หลักสูตรปรับปรุง
3(3-0-6) 0103531

Cultural Identities in Thai Society
กระบวนทัศน์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
กลุ่มชาติพันธุ์ ชุดของความเชื่อ คุณค่า วิถีพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน และบรรทัด
ฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย กรณีศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในประเด็นที่สนใจ โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้
0103631 ภูมิปัญญาไทยในการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Thai Wisdom in Conflict Management
แนวคิดภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความขัดแย้ง ในมิติการจัด
ระเบี ย บ ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสรรค์ระบบคุณค่าที่นาไปสู่การจัดการและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม
3(3-0-6)
Innovation and Social Enterprise
พั ฒ นาการทางความคิ ด ของนวั ต กรรม การประกอบการ และ
ผู้ประกอบการทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย นโยบายและแนวทางของรัฐในการนา
แนวคิ ด นวั ต กรรมและการประกอบการมาใช้ แ ก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนและองค์กรธุรกิจในภาคใต้
0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย
3(3-0-6)
System of Beliefs and Ethics in Thai Society
ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบความ
เชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อ พฤติกรรม
ทางจริ ย ธรรม ปั ญ หาทางศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ในสั งคม
สมั ย ใหม่ แนวทางแก้ ปั ญ หา การก าหนดเป้ า หมายชี วิ ต และแนวทางเข้ า สู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

Cultural Identities in Thai Society
กระบวนทั ศน์ อั ตลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรม ทั้ งในระดั บ บุค คล
และกลุ่ ม กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ชุ ด ของความเชื่ อ คุ ณ ค่ า วิ ถี พ ฤติ ก รรมใน
ชีวิตประจาวัน และบรรทัดฐานทางวัฒ นธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย
กรณีศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในประเด็นที่สนใจ โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้
0103631 ภูมิปัญญาไทยยในการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
Thai Wisdom in Conflict Management
แนวคิด ภูมิ ปัญ ญาไทยกับการจัด การความขั ดแย้ง ในมิ ติ
การจัดระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสรรค์ระบบคุณค่าที่นาไปสู่การจัดการ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
Immovation and Social Enterpise
พั ฒ นาการทางความคิ ด ของนวั ต กรรม การประกอบการ
และผู้ประกอบการทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย นโยบายและแนวทางของรัฐ
ในการนาแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษาองค์กรชุมชนและองค์กรธุรกิจในภาคใต้
0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
System of Belief and Ethics in Thai Society
ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบ
ความเชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความ
เชื่อ พฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม ปั ญ หาทางศี ล ธรรมและจริย ธรรมกั บ การ
ดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ แนวทางแก้ปัญหา การกาหนดเป้าหมายชีวิต
และแนวทางเข้าสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้

มคอ.2 ปริญญาโท

- 58 หลักสูตรเดิม
0103512

สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society in Globalization
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐสั งคม วั ฒ นธรรม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากพลวัตและการเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ ทั้ง
ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และท้องถิ่น ในกระแสการก่อตัว และการปะทะ
ประสานของโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นภิวัตน์ การวิเคราะห์ตาแหน่งแห่งที่และความ
รับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
0103543

หัวข้อเลือกสรรทางไทยคดีศึกษา
3(3-0-6)
Selected Topics in Cultural Studies
เป็นการศึกษาหัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านไทย
คดีศึกษา เช่น การพัฒนา ศาสนา การศึกษาเมืองและชนบท ชาติพันธุ์ในเมือง
วั ฒ นธรรมเศรษฐกิ จ อุ ต สหกรรมสื่ อ และวั ฒ นธรรม หรื อ ประเด็ น ทางสั งคม
วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ปั ญ หาที่ นิ สิ ต สนใจท าการวิ จั ย และ
สถานการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัย
0103634
พื้นที่ในมิตไิ ทยคดีศกึ ษา
3(3-0-6)
Space in Thai Studies
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ การเมืองเรื่องพื้นที่
พื้ น ที่ ส าธารณะ ภาพแทนและความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ใ นบริ บ ทสั ง คมไทย
กรณีศึกษาภาคใต้
0103635
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
3(3-0-6)
Ethnic Groups in Thailand
แนวคิดชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ประชาชาติ ลักษณะทาง
ชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พรมแดนทางชาติพันธุ์ พหุนิยม การผสม
กลมกลื น และการอยู่ ร่ ว มกั น ท่ ามกลางความหลากหลาย ภายใต้ น โยบายรั ฐ
กรณีศึกษาภาคใต้และอาณาบริเวณ

หลักสูตรปรับปรุง
0103521

สังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Thai Society in Globalization
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม วัฒนธรรม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากพลวัตและการเคลื่อนไหวในระดับ
ต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และท้องถิ่น ในกระแสการก่อตัว
และการปะทะประสานของโลกาภิ วัต น์ กั บ ท้ อ งถิ่ น ภิ วัต น์ การวิ เคราะห์
ตาแหน่งแห่งที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก
0103543 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Selected Topics in Cultural Studies
เป็นการศึกษาหัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้าน
วัฒนธรรมศึกษา เช่น การพัฒนา ศาสนา การศึกษาเมืองและชนบท ชาติ
พั น ธุ์ ในเมื อ ง วั ฒ นธรรมเศรษฐกิ จ อุ ต สหกรรมสื่ อ และวั ฒ นธรรม หรื อ
ประเด็ นทางสั งคมวัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่ สอดคล้องกับ ประเด็น ปั ญ หาที่นิ สิ ต
สนใจทาการวิจัย และสถานการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัย
0103634 พื้นที่ในมิติวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Space in Cultural Studies
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่อง
พื้ น ที่ พื้ น ที่ ส าธารณะ ภาพแทนและความสั ม พั น ธ์ เชิ ง พื้ น ที่ ใ นบริ บ ท
สังคมไทย กรณีศึกษาภาคใต้
0103635
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
3(3-0-6)
Ethnic Groups in Thailand
แนวคิ ด ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เชื้ อ ชาติ ประชาชาติ
ลักษณะทางชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พรมแดนทางชาติพันธุ์
พหุนิยม การผสมกลมกลืน และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย
ภายใต้นโยบายรัฐ กรณีศึกษาภาคใต้และอาณาบริเวณ

เหตุผลการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ปรับชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ปรับชื่อวิชา

ไม่เปลี่ยนแปลง

- 59 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

0103636

มุสลิมในสังคมไทย
3(3-0-6) 0103636 มุสลิมในสังคมไทย
3(3-0-6)
Muslim in Thai Society
Muslim in Thai Society
ความหมาย โครงสร้าง ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของมุสลิม
ความหมาย โครงสร้าง ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับกลุ่มต่างๆในสังคมไทย และโลกมุสลิม
มุสลิม การปฏิ สัม พันธ์ระหว่างมุสลิมกับ กลุ่ม ต่างๆในสังคมไทย และโลก
มุสลิม
0103637
ไทยในมิติอาเซียน
3(3-0-6) 0103637 ไทยในมิติอาเซียน
3(3-0-6)
Thai in ASEAN
Thai in ASEAN
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียอาคเนย์จากอดีตถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียอาคเนย์จาก
ปัจจุบันในมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง การรับรู้ความ อดีตถึงปัจจุบันในมิตสิ ังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
เป็นไทย และความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
การรับรูค้ วามเป็นไทย และความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
0103638
การย้ายถิ่นและวัฒนธรรม
3(3-0-6) 0103638 การย้ายถิ่นและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Migration and Cultures
Migration and Cultures
ทฤษฎี กระบวนการย้ายถิ่น เงื่อนไขปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
ทฤษฎี กระบวนการย้ายถิ่น เงื่อนไขปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มี
ผู้ย้ายถิ่น บุคคลที่อยู่ในถิ่นต้นทางและปลายทางในบริบทของโลกาภิวัตน์ ศึกษา ผลต่อผู้ย้ายถิ่น บุคคลที่อยู่ในถิ่นต้นทางและปลายทางในบริบทของโลกาภิ
การย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออก กรณีประเทศไทย
วัตน์ ศึกษาการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออก กรณีประเทศไทย
0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางไทยคดีศึกษา
3(2-2-5) 0103522 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
3(2-2-5)
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Data Analysis in Cultural Studies

เทคนิค วิธีการ รูป แบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
เทคนิค วิธีการ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล
แปลผล ตีความ และนาเสนอข้อมูลทางไทยคดีศึกษา
การแปลผล ตีความ และนาเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษา
0103541 สัมมนาไทยคดีศึกษา
3(2-2-5) 0103541 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3(2-2-5)
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
Thai Studies Seminar
Cultural Studies Seminar
สัมมนาไทยคดีศึกษาในประเด็นทีส่ นใจร่วมกัน วิเคราะห์ วิจารณ์
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษาในประเด็นที่สนใจร่วมกัน วิเคราะห์
และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและนาเสนอ
วิจารณ์ และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและนาเสนอ

- 60 หลักสูตรเดิม
0103691

หลักสูตรปรับปรุง

วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
0103691 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
Thesis
ทาวิทยานิพน์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่แสดงความรู้ความเข้าใอย่างถ่อง
ทาวิทยานิพน์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่แสดงความรู้ความเข้าใอ
แท้ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ไทยคดีศึกษา สามารถตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี ย่างถ่องแท้ในประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
0103692
การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
0103692 การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
Independent Study
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับไทย
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ หรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่
คดีศึกษา
สอดคล้องกับวัฒ นธรรมศึกษา สามารถตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
0103639
คติชนสร้างสรรค์
3(3-0-6) 0103639 คติชนสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative FolKlore
Creative Folklore
พลวัต และทิ ศทางการศึก ษาคติช น งานภาคสนาม การปรับใช้
พลวัต และทิศทางการศึกษาคติชน งานภาคสนาม การปรับ
แนวคิดทฤษฎีคติชนในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย ในมิติในการสืยทอดประยุกต์ ต่อ ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ค ติ ช นในบริ บ ทสั งคมไทยร่ ว มสมั ย ในมิ ติ ก ารสื บ ทอด
ยอด และสร้างความหมายใหม่ กรณีศึกษาคติชนพื้นที่ภาคใต้
ประยุกต์ ต่อยอด และสร้างความหมายใหม่ กรณีศึกษาคติชนพื้นที่ภาคใต้
0103811
สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
3(3-0-6) 0103811 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Seminar on Social and Cultural Theories
Seminar on Social and Cultural Theories
ประวัติ เนื้อหา และข้อถกเถียงของทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
ประวัติ เนื้ อ หา และข้อ ถกเถี ย งของทฤษฎี ท างสั งคมและ
การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของทฤษฎีเหล่านี้ต่อสังคมในปัจจุบัน
วัฒ นธรรม การประยุ ก ต์ ใช้ แ ละประโยชน์ ข องทฤษฎี เหล่ านี้ ต่ อ สั งคมใน
ปัจจุบัน
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