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วตัถปุระสงค ์ผลลพัธ ์
และเกณฑก์ารให้คะแนน



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

• นักศึกษาเข้าใจการแบง่สาขาวิชา

• นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองเพ่ือระบุ
และอธิบายเหตผุลได้ว่าสาขาวิชาต่างๆศึกษา
หวัข้ออะไร



ผลลพัธก์ารเรียนรู้

• การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์
– นกัศกึษาสามารถทวนวธิกีารแบ่งสาขาวชิา รวมถงึ
ขอ้ควรระมดัระวงั

– นกัศกึษาสามารถจดัระบบขอ้มลูหวัขอ้การศกึษา
ตามกรอบการแบ่งสาขาวชิา



เกณฑก์ารให้คะแนน
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บทน า



สมมติุว่านักศึกษาอยู่ในห้องสมดุ...
นักศึกษาจะเร่ิมศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในสาขาวิชาไหน
• ถา้นกัศกึษาสงสยัเกีย่วกบัสาเหตขุองความไม่เสมอภาคทาง

สงัคม
• ถา้นกัศกึษาสงสยัเกีย่วกบัแรงจงูใจของคนท่ีลงภาพถ่ายเซลฟ่ี

ในเฟสบุค้
• ถา้นกัศกึษาสงสยัวา่นโยบายทางเศรษฐกิจแบบใดแก้ปัญหา

ความยากจนได้
• ถา้นกัศกึษาสงสยัวา่การโคลนน่ิงมนุษยถ์กูหรือผิดจริยธรรม
• ...



ผูมี้การศึกษา

• ลักษณะประการหนึ่ งของ  “ผู้ มีการ ศึกษา ”  คือ
ความสามารถในการคน้ควา้และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

• เงือ่นไขประการหนึ่งของความสามารถดงักล่าวคอืความ
เขา้ใจเกี่ยวกบั “การแบ่งสาขาวิชา” ซึ่งเปรยีบเสมอืน 
“แผนที”่ ส าหรบัส ารวจพรมแดนความรูข้องมนุษยชาต ิ



ข้อตกลงเบือ้งต้น



1. ก่อนจะท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการแบ่งสาขาวชิา ขอให้
นักศึกษาลืมชื่อคณะต่างๆ ที่รู้จ ักไปเสียก่อน (เช่น 
คณะศลิปศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ฯลฯ)
– เน่ืองจากการตัง้ชื่อคณะมีปจัจยัหลายอย่างมากไปกว่า
หลกัการแบ่งสาขาวชิาทีก่ าลงัจะเรยีนกนั



2. การแบ่งสาขาวชิามหีลายวธิ ีแต่ที่จะเรยีนกนัยดึตาม
แนวทางขององักฤษ-อเมรกินั หรอืแองโกล-อเมรกินั
(Anglo-American) ซึ่ งแตกต่ างจากแนวทางของ
ประ เทศยุ โ รปภาคพื้ นทวีป  (Continental)  เ ช่ น  
ฝรัง่เศส เยอรมนั
– เนื่ องจากเราได้ร ับอิทธิพลจากแนวทางของอังกฤษ-

อเมริกัน และหนังสือภาษาต่างประเทศที่อ่าน ก็เป็น
ภาษาองักฤษเป็นหลกั



การแบ่งสาขาวชิา



ศิลปศาสตร ์(Liberal Arts)

• เราคุน้เคยกนัดอียูแ่ลว้ในการแบ่ง “สายวทิย”์ และ “สาย
ศลิป์”

• ศลิปศาสตร ์(Liberal Arts) ในภาษาองักฤษมคี าวา่ 
“liberal” (เสร)ี

• ค าวา่ “เสร”ี หมายความวา่อะไร



1. ค าว่า “เสรี” แปลว่า “เป็นอิสระ ไม่ผกูติดกบัความรู้และทกัษะ
เฉพาะทาง” 

• เป็นการเรียนเพ่ือให้เหน็พรมแดนความรู้ของมนุษยชาติ และ
พฒันาทกัษะทัว่ไปท่ีผูมี้การศึกษาพึงมี เช่น การเขียนอ่าน คิด
วิเคราะห ์ไตร่ตรองเชิงจริยธรรม เข้าใจผูค้น และ
ช่ืนชมศิลปะ

• ดงันัน้ จึงมีความหมายตรงข้ามกบั “ช่าง” และ “วิชาชีพ” ซ่ึง
เป็นความรู้และทกัษะเฉพาะทาง
– วิชาชีพ เช่น ศึกษาศาสตร ์แพทยศ์าสตร ์พยาบาลศาสตร ์
สตัวแพทย ์เทคนิคการแพทย ์วิศวกรรมศาสตร ์และบริหารธรุกิจ 



2. ค าว่า “เสรี” แปลว่า “เป็นไท” คือ ด้วยความรู้
กว้างขวางและทกัษะทัว่ไปท่ีมี ผูมี้การศึกษาควรจะ
สามารถเป็นอิสระ ก้าวพ้นไปจากอคติ ความไม่รู้และ
ไร้เหตผุล โดยเฉพาะอย่างย่ิงความมืดบอดของกลุ่ม
คน หรือกระแสสงัคม

• ความหมายท่ีสองน้ีเป็นอดุมคติของ “ผูมี้การศึกษา” 
และเป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าให้คนท่ีเรียนสายวิชาชีพ
ควรจะต้องเรียนศิลปศาสตร ์(หรือการศึกษาทัว่ไป)



ข้อควรระวงั

• ค าว่า “เสรี” ไม่ใช่ค าเดียวกบั “เสรี
นิยม” (liberal) จึงไม่ได้ตรงข้ามกบั 
“อนุรกัษ์นิยม” (conservative)



ศิลปศาสตร์

สายศิลป์ สายวิทย์

มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์

ภาพ ๑ การแบ่งสาขาวชิา



สายศิลป์
• “สายศลิป์” ประกอบดว้ยสาขาใหญ่ คอื มนุษยศาสตร ์(Humanities) 

ซึง่ครอบคลุมสาขายอ่ยดงันี้
– ปรชัญา (Philosophy)
– ภาษา (Languages)
– วรรณคด ี(Literature)
– ศลิปกรรมศาสตร ์หรอื วจิติรศลิป์ (Fine Arts)
– ประวตัศิาสตร ์(History)
– จติวทิยา (Psychology)
– ภาษาศาสตร ์(Linguistics)



ข้อสังเกต

• บางคนมคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนและกลา่ววา่ มนุษยศาสตร์
ศกึษามนุษยบ์า้ง ศกึษาคุณคา่ของมนุษยบ์า้ง

• ทีแ่สดงมาจะเหน็ไดว้า่มนุษยศาสตรเ์ป็นสาขาใหญ่ 
ครอบคลุมสาขาวชิายอ่ยๆ ทีม่หีวัขอ้การศกึษาต่างกนัไป 

• จงึไมส่ามารถกลา่วไดอ้ยา่งตืน้ๆ วา่ ศกึษามนุษย์ หรอืศกึษา
คณุคา่มนุษย์



สายวิทย์
• วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ

(Natural Science) 

• สาขาส าคญั เชน่ 
– ฟิสกิส ์(Physics)

– เคม ี(Chemistry)

– ชวีวทิยา (Biology)

• วทิยาศาสตรส์งัคม หรอื 
สงัคมศาสตร ์
(Social Science)

• สาขาส าคญั เชน่ 
– สงัคมวทิยา (Sociology)

– มานุษยวทิยา (Anthropology)

– เศรษฐศาสตร ์ (Economics)

– รฐัศาสตร ์(Political Science)



ข้อสังเกต

• สงัคมศาสตรอ์ยูส่ายวทิย์

• แต่ในประเทศไทย คนมกัจดัใหอ้ยูก่บัมนุษยศาสตร ์ซึง่
อยูส่ายศลิป์



• แต่ละสาขาวชิา มสีาขายอ่ยของตนเองลงไปอกี เชน่
ปรชัญา แบง่เป็น อภปิรชัญา (Metaphysics) ญาณวทิยา (Epistemology)

จรยิศาสตร ์(Ethics) สุนทรยีศาสตร ์(Aesthetics) เป็นตน้
ชวีวทิยา แบง่เป็น กายวภิาคศาสตร ์(Anatomy) พฤกษศาสตร ์(Botany) 

กฏีวทิยา (Entomology) อนูชวีวทิยา (Microbiology) เป็นตน้
สงัคมวทิยา แบง่เป็น อาชญวทิยา (Criminology) จติวทิยาสงัคม (Social 

Psychology) สงัคมวทิยาสงัคมเมอืง (Urban Sociology) สงัคมวทิยา
ศาสนา เป็นตน้

มานุษยวทิยา แบง่เป็น โบราณคด ี(Archeology) มานุษยวทิยากายภาพ
(Physical Anthropology) มานุษยวทิยาวฒันธรรม (Cultural 
Anthropology) เป็นตน้



ข้อควรตระหนัก



1. การแบ่งสาขาวิชาข้างต้นบางกรณียงัมีข้อถกเถียงกันอยู ่
ตวัอยา่งเชน่

• บางคนบอกวา่ประวตัศิาสตรแ์ละจติวทิยาอยูใ่นมนุษยศาสตร ์
แต่บางคนบอกวา่อยูใ่นสงัคมศาสตร์

• บางคนบอกว่าจติวทิยาอยูใ่นวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิเช่น อยู่
ในประสาทวทิยาศาสตร ์(Neuroscience)

• บางคนบอกว่าภาษาศาสตร์อยู่ในมนุษยศาสตร์ แต่บางคน
บอกวา่อยูใ่นสงัคมศาสตร์



2. ในการท าความเขา้ใจสาขาวชิาต่างๆ ไม่ควรใช้วธิแียกศพัท์
ภาษาไทย มฉิะนัน้ อาจเขา้ใจผดิได ้ตวัอยา่งเชน่

• ตวัอย่าง ๑ ค าว่า “ปรชัญา” ใช้เรยีก “Philosophy” ถ้าแยก
ศพัท ์ค าวา่ “ปรชัญา” จะแปลวา่ “ความรูอ้นัประเสรฐิ” ขณะที่
ค าว่า “Philosophy” ไม่ได้มีความหมายเช่นนัน้ เช่น ใน
พจนานุกรม Cambridge Dictionary นิยามไวด้งันี้



Cambridge Dictionary
• ปรชัญา : การใชเ้หตุผลเพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ 
เชน่ ลกัษณะของโลกและการด ารงอยูท่ีแ่ท ้ประโยชน์และ
ขอ้จ ากดัของความรู ้หลกัการตดัสนิเชงิจรยิธรรม
– “Philosophy : the use of reason in understanding such things 

as the nature of the real world and existence, the use and 
limits of knowledge, and the principles of moral judgment” 

ทีม่า http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philosophy

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philosophy


• ตวัอย่าง ๒ สาขา “มนุษยศาสตร”์ ถา้แยกศพัทแ์ละแปลเป็น “ศาสตรท์ี่
ศกึษามนุษย์” ขณะที่ “มานุษยวทิยา” ถ้าแยกศพัท์ จะได้เป็น “วทิยา
(ความรู)้เกีย่วกบัมนุษย”์ 

• การแยกศพัท์ท าใหส้บัสนได้ บางคนบอกว่า “วทิยา(ความรู้)เกี่ยวกบั
มนุษย์” เป็นผลการศึกษาของ “ศาสตร์ที่ศึกษามนุษย์” จึงสรุปว่า 
“มนุษยศาสตร”์ กบั “มานุษยวทิยา” เป็นสาขาเดยีวกนั 

• ทัง้ที่  “มานุษยวิทยา ”  อยู่ ในสังคมศาสตร์  ซึ่ งอยู่ สายวิท ย์  แต่
มนุษยศาสตรอ์ยูส่ายศลิป์

• “สงัคมศาสตร์” และ “สงัคมวิทยา” ก็เผชิญปญัหาเดียวกนัได้ถ้าแยก
ศพัท์



เฉลยแบบฝึกหดั



ค าช้ีแจง
• นิยามของแต่ละสาขาวชิาเป็นนิยามเบือ้งตน้ อนัทีจ่รงิ
นิยามของสาขาวชิาต่างๆ มคีวามซบัซอ้นกวา่นี้ได ้และ
ยงัอาจมขีอ้ถกเถยีง ทีย่กมามเีป้าหมายเพือ่ใหม้คีวาม
เขา้ใจเบือ้งตน้

• การจะเขา้ใจแต่ละสาขา ไมอ่าจใชว้ธิอี่านแต่นิยาม แต่
ตอ้งเรยีนจรงิ



มานุษยวิทยา

• ศกึษาลกัษณะของเผา่พนัธุม์นุษย ์และมุง่ศกึษา
วฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมมากกวา่ศกึษาสงัคมโดยรวม 
แต่เดมิจะเน้นสิง่ทีเ่รยีกวา่ "วฒันธรรมปฐมบรรพ"์ เชน่ 
ของชนเผา่ในปา่อเมซอน ซึง่ด าเนินชวีติอยา่งทีเ่คย
เป็นมาเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน หวัขอ้ทีส่นใจคอืภาษา 
เครอืญาต ิและสิง่ประดษิฐท์างวฒันธรรมต่างๆ



รฐัศาสตร์

• สนใจศกึษาเกีย่วกบัการปกครองในสงัคมต่างๆ โดย
พจิารณาวา่สงัคมหนึ่งๆ มกีารปกครองรปูแบบใด ได้
ผูป้กครองหรอืรฐับาลมาอยา่งไร คนเขา้ถงึอ านาจการ
ปกครองไดอ้ยา่งไร ผูป้กครองและผูใ้ตป้กครองมี
ความสมัพนัธก์นัในรปูแบบใด



จิตวิทยา

• เน้นศกึษาปจัเจกบุคคล โดยพจิารณากระบวนการที่
เกดิขึน้ในจติใจ การศกึษารวมถงึเรือ่งการพฒันาของ
บุคลกิภาพ นอกจากนี้ยงัศกึษาสมองและการท างานของ
สมอง ตวัอยา่งหวัขอ้เชน่ความจ า ความฝนั การเรยีนรู ้
และการรบัรู้



เศรษฐศาสตร์

• ศกึษาการผลติและกระจายสนิคา้และบรกิารในสงัคม 
โดยอาจศกึษาวา่ท าไมสงัคมจงึผลติสิง่นัน้หรอืสิง่นี้ มี
แลกเปลีย่นหรอืไหลเวยีนของเงนิตราอยา่งไร และคนมี
ความรว่มมอืหรอืปฏสิมัพนัธก์นัอยา่งไรในการผลติ
สนิคา้



สงัคมวิทยา

• ศกึษาชวีติทางสงัคมของมนุษย ์มุง่พจิารณาวา่คน
รวมกลุม่และปฏสิมัพนัธก์นัอยา่งไร กลุม่คนทีศ่กึษาอาจ
มขีนาดเลก็ (เชน่ ครอบครวั) หรอืขนาดใหญ่ (เชน่ 
วยัรุน่ในเมอืง) นอกจากนี้ยงัศกึษาสงัคมโดยรวมใน
ฐานะสิง่ๆ หนึ่ง



ปรชัญา

• สนใจตอบค าถามพืน้ฐานเกีย่วกบัความคดิทีเ่ป็นพืน้ฐาน
ของความเขา้ใจและการด าเนินชวีติในโลก เชน่ 
ความคดิเรือ่งความจรงิ ความด ีความงาม ความเป็น
มนุษย ์ชวีติ ความตาย อสิรภาพ ความเปลีย่นแปลง 
การตอบค าถามใชเ้หตุผล ไมใ่ชศ้รทัธาในสิง่เหนอื
ธรรมชาติ



• 1. ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลกน้ีมีเป้าหมายหรือไม่
– ปรชัญา

• 2.การซ้ือเสียงส่งผลต่อลกัษณะการท างานของรฐับาลอย่างไร
– รฐัศาสตร์

• 3. วฒันธรรมของมนุษยช์าติพนัธุต่์างๆมีลกัษณะใดร่วมกนัหรือไม่
– มานุษยวทิยา

• 4. ระบบอปุสงค ์อปุทาน มีผลต่อการผลิตกระจายสินค้าอย่างไร
– เศรษฐศาสตร์

• 5. ความเช่ือของมนุษยส่์งผลต่อการรบัรู้หรือไม่
– จติวทิยา



• 6. การฆ่าตวัตายผิดจริยธรรมหรือไม่
– ปรชัญา

• 7. มนุษยส์ามารถจ าแนกได้ก่ีเช้ือชาติ
– มานุษยวทิยา

• 8. ความฝนัสะท้อนความรู้สึกนึกคิดในชีวิตจริงหรือไม่
– จติวทิยา

• 9. ความรู้คืออะไร
– ปรชัญา

• 10. กระบวนการอะไรท าให้เดก็ท่ีเกิดมากลายเป็นสมาชิกของสงัคม
– สงัคมวทิยา



• 11. ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ มีลกัษณะเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร
– รฐัศาสตร์

• 12. ภาวะเงินเฟ้อเกิดจากอะไร
– เศรษฐศาสตร์

• 13. ชาวปากะยอมีวิถีชีวิตกลมกลืนกนัธรรมชาติอย่างไร
– มานุษยวทิยา

• 14. กลุ่มคนท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อทิศทางการปกครอง
ประเทศอย่างไร
– รฐัศาสตร์

• 15. อะไรคือสาเหตใุห้บคุคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากท่ีสงัคมยอมรบั
– สงัคมวทิยา


