
 

      ค ำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำมำนุษยวิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
320 101   สังคมวิทยำเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Sociology) 
แนวความคิดพ้ืนฐานของสังคมวิทยา โครงสร้างของสังคม  การจัดกลุ่ม  

สถาบัน ชนชั้น  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคคลและกลุ่ม  กลไกและการจัด
ระเบียบทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม  การเสีย
ระเบียบทางสังคมและความเฉื่อยทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและปัญหาทาง
สังคม 

320 102     มำนุษยวิทยำเบื้องต้น         3(3-0-6) 
 (Introduction to Anthropology) 

ความรู้และแนวคิดเบื้องต้นทางมานุษยวิทยา วิวัฒนาการของ
มนุษยชาติ  ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม  วัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย์ ผลที่
เกิดจากความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย์ 

 

320 103     มำนุษยวิทยำนิเวศ                   3(3-0-6) 
 (Ecological Anthropology)                                                                

การศึกษาเปรียบเทียบสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ การปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มรวมถึง
วิวัฒนาการของสังคมและปัญหาร่วมสมัย 

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 204     วิวัฒนำกำรของวัฒนธรรม                              3(3-0-6) 
 (Evolution of Culture) 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักฐาน แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายถึง
วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรมของมนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน 

 
 
 

 



 

320 205     มำนุษยวิทยำสังคมและวัฒนธรรม                                3(3-0-6) 
 (Social and Cultural Anthropology) 

พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของนัก
มานุษยวิทยาในหัวข้อ ระบบเครือญาติ เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม   

 

320 206     ประวัติแนวควำมคิดและทฤษฎีทำงมำนุษยวิทยำ           3(3-0-6) 
 (History of Thoughts and Theories in Anthropology) 

ประวัติพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ส านัก
ความคิดต่างๆ จากยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน 

 

320 207      ระบบเครือญำติและกำรจัดระเบียบทำงสังคม      3(3-0-6) 
 (Kinship Systems and Social Organization) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดระเบียบและโครงสร้างของสังคม โดย
เน้นความส าคัญของระบบเครือญาติและการแต่งงาน บรรทัดฐาน ข้อห้ามต่างๆ 
การควบคุมทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมประเภทต่างๆ แนวทางการศึกษาและ
ประโยชน์ของการศึกษาระบบเครือญาติในเชิงมานุษยวิทยา ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเครือญาติในสังคม 

   

320 208     มำนุษยวิทยำภำคสนำม                                          3(2-2-5) 
 (Anthropological Fieldwork) 

การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา  ประกอบไปด้วย 
วิธีการส ารวจ  การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูล การถ่ายข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล   

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 216     ธรรมชำติของวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 (The Nature of Culture )                   

แนวคิดเรื่องธรรมชาติของวัฒนธรรม พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรม ผ่านการศึกษาระบบโครงสร้างสถาบันต่างๆ   

 



 
 

320 217   ชำติพันธุ์วิทยำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6) 
 (Ethnology of Southeast Asia) 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย รวมถึงอิสลามและจีน  การวิเคราะห์ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยวิธีการศึกษาทางชาติพันธุ์วิทยา 

 

320 218     สัมพันธภำพของครอบครัว    3(3-0-6) 
 (Family Relationships) 

โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และค่านิยมของครอบครัวในสังคมต่างๆ 
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวทางมานุษยวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยา ปัญหาซึ่ง
มักเกิดข้ึนกับการปรับตัวของครอบครัว 

 

320 219     ภำษำกับวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Language and Culture) 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาในฐานะที่เป็นระบบสื่อสาร ซึ่งท า
หน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์ 
จุดก าเนิดของภาษา ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์โดยทั่วไป 
สาขาและแนวการประยุกต์ทางภาษาศาสตร์ ความส าคัญของวิชาภาษาศาสตร์ต่อ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา 

 

320 220 วิถีไทยท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 (Thai Folklife)      

การศึกษาวิถีชีวิตไทยท้องถิ่นผ่านแนวคิดด้านขนบประเพณี  เทศกาล  
การแสดง วัฒนธรรมทางวัตถุ  และการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยใช้ทฤษฎีและวิธี
การศึกษาทางมานุษยวิทยา  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
 



 

320 221     สังคมชนบทและสังคมเมือง    3(3-0-6) 
 (Rural and Urban Society) 

โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
กลุ่มคนในสังคมชนบท และสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของชนบทที่เปลี่ยนสภาพไปสู่ความเจริญแบบเมือง 

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 222 นิทำนปรัมปรำและพิธีกรรม               3(3-0-6) 
 (Myths and Rituals)      

วิเคราะห์นิทานปรัมปราและพิธีกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา โดยเน้นความหมาย บทบาท หน้าที่ทางสังคม สัญลักษณ์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานปรัมปราต่อสังคม  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 223     ไทย-สยำมศึกษำ      3(3-0-6) 
 (Thai-Siamese Studies) 

การศึกษาแหล่งชุมชนและบ้านเมืองสยามสมัยโบราณ  เพ่ือให้เห็น
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
รวมทั้งศึกษาความหมายของค าว่า “สยาม” และ “ไทย” เพ่ือความเข้าใจใน
พัฒนาการจากสยามสู่ความเป็นไทยในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน   

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 224     มำนุษยวิทยำเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
 (Economic Anthropology) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์
รูปแบบพฤติกรรมการผลิต การกระจายผลผลิตและการอุปโภคของมนุษย์จาก
กรอบความคิดทางมานุษยวิทยาในการท าความเข้าใจพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใน
สังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม ่

 
 



 

320 225     มำนุษยวิทยำเชิงจิตวิทยำ    3(3-0-6) 
 (Psychological Anthropology)   

แนวความคิดต่างๆ ทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในงานทางมานุษยวิทยา 
การอบรมปลูกฝังบุคลิกภาพและตัวแปรทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมรูปแบบต่างๆ 

 

320 309     บทอ่ำนภำษำอังกฤษทำงมำนุษยวิทยำ   3(3-0-6) 
 (English Readings in Anthropology) 

 วิชาบังคับก่อน : 356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 
การฝึกทักษะในการอ่านและท าความเข้าใจเอกสารอ่านประกอบทาง

มานุษยวิทยาที่เป็นภาษาอังกฤษ 
320 310     กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6)  

 (Social and Cultural Change) 
กลไกซึ่งอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ 

วิเคราะห์ผลสะท้อนทางจิตวิทยาและโครงสร้างของสังคมที่เกิดจากการผสม
กลมกลืนกับวัฒนธรรม ผลกระทบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีต่อชนพ้ืนถิ่น และ
การพัฒนาไปสู่สภาพความเป็นเมืองของสังคมชนบท 

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 311     ระเบียบวิธีวิจัยทำงมำนุษยวิทยำ    3(2-2-5) 
 (Anthropological Research Methodology) 

การวิจัยทางด้านชาติวงศ์วรรณนา ชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา 
การออกแบบงานวิจัย โครงงานการปฏิบัติงานสนาม เทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ตีความหมาย ประเมินผล และจัดระเบียบข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานสนาม ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย พัฒนาการของการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
 



 

320 312     ศำสนำกับวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Religion and Culture)     

ระบบความเชื่อและพฤติกรรมทางศาสนาในสังคมดั้งเดิมและสังคม
สมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดก าเนิด บทบาท หน้าที่ 
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
พลวัตทางสังคม 

 

320 313 ทฤษฎีมำนุษยวิทยำร่วมสมัย     3(3-0-6) 
 (Contemporary Anthropological Theories)   
 วิชาบังคับก่อน 320 203 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางมานุษยวิทยาที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 
1970 เป็นต้นมา โดยพิจารณาจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก เพื่อท าความเข้าใจแนวคิดและงานการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน 

 

320 326 กำรเขียนทำงมำนุษยวิทยำ    3(3-0-6) 
 (Writing for Anthropology) 

การวิพากษ์งานเขียนทางวัฒนธรรม ฝึกฝนทักษะการเขียนงานทาง
มานุษยวิทยาที่หลายหลากอย่างเป็นระบบ รูปแบบงานวิจัย รายงานในชั้นเรียน 
บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารในรูปแบบของสกู๊ปข่าวและสารคดี 

 

320 327 มำนุษยวิทยำกำรท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 (Anthropology of Tourism) 

ประวัติ พัฒนาการการท่องเที่ยวในฐานะที่ เป็นปรากฏการณ์สากล 
แนวคิดทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับ
วัฒนธรรม บทบาทและผลกระทบของการท่องเที่ยวในสังคมไทยและสังคมต่างๆ   

มีการศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
 
 



 

320 328 ทฤษฎีของชำติพันธุ์     3(3-0-6) 
 (Theories of Ethnicity) 

แนวคิดและทฤษฎีทางชาติพันธุ์ แบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพ่ือความเข้าใจสภาพความ
เป็นอยู่และภาวะปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นประสบอยู่ ผลกระทบของการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 329 มำนุษยวิทยำกับศิลปะ     3(3-0-6) 
 (Anthropology and Art) 

ศิลปะในมุมมองการศึกษาด้วยระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา การ
วิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้สร้างงานศิลปะกับวัฒนธรรม ปัญหา
พัฒนาการของแบบอย่างศิลปะภายในขอบข่ายของพลวัตทางวัฒนธรรม 

 

320 330 มำนุษยวิทยำว่ำด้วยอ ำนำจ    3(3-0-6) 
 (Anthropology of Power) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจจากมุมมองทางมานุษยวิทยา พฤติกรรม
ทางอ านาจรูปแบบต่างๆ การใช้อ านาจ การต่อต้านอ านาจ การต่อรองอ านาจ 
ปฏิบัติการทางความรู้และอ านาจในสังคมประเภทต่างๆ 

 

320 331 มำนุษยวิทยำประยุกต์     3(3-0-6) 
 (Applied Anthropology) 

บทบาท คุณประโยชน์และศักยภาพของวิชามานุษยวิทยาในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน การศึกษา สาธารณสุข 
และการวิจัยตลาด  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 332 ประเด็นร่วมสมัยในวิชำมำนุษยวิทยำ   3(3-0-6) 
 (Current Issues in Anthropology)  

หัวข้อและแนวการศึกษาใหม่ๆ ที่ก าลังเป็นที่สนใจถกเถียงในวง
วิชาการทางมานุษยวิทยาทั้งในและต่างประเทศ 



 
 

320 332 ประเด็นร่วมสมัยในวิชำมำนุษยวิทยำ   3(3-0-6) 
 (Current Issues in Anthropology) 

หัวข้อและแนวการศึกษาใหม่ๆ ที่ก าลังเป็นที่สนใจถกเถียงในวง
วิชาการทางมานุษยวิทยาทั้งในและต่างประเทศ 

 

320 333 มำนุษยวิทยำผ่ำนสื่อสำยตำ    3(3-0-6) 
 (Visual Anthropology) 

การส ารวจกระบวนการสร้างและการใช้สื่อทางสายตาที่รังสรรค์โดยนัก
มานุษยวิทยาหรือผู้สร้างงานสื่อทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ การวิเคราะห์นัยยะ
ทางสังคมในการน าเสนอของสื่อ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่
สัมพันธ์กับมานุษยวิทยาว่าด้วยสื่อสายตา สื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และภาพถ่าย 
ในฐานะที่เป็นเอกสารทางวัฒนธรรม 

 

320 334 มำนุษยวิทยำว่ำด้วยร่ำงกำย    3(3-0-6) 
 (Anthropology of Body) 

การส ารวจและรวบรวมงานชาติพันธุ์วรรณนาชิ้นส าคัญที่ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับร่างกาย โดยเฉพาะกับประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมตะวันตก ความหมายของร่างกายที่แสดงผ่านสื่อต่างๆ ในปัจจุบันและ
ผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 

 

320 335 มำนุษยวิทยำว่ำด้วยดนตรี     3(3-0-6) 
 (Anthropology of Music) 

การวิเคราะห์แง่มุมของดนตรีด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาของส านัก
คิดต่างๆ ในสายวิวัฒนาการ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม โครงสร้างหน้าที่ 
ระบบสัญลักษณ์และสัญวิทยา การวิพากษ์ข้อเด่นและข้อด้อยของทฤษฎีเหล่านี้ 

 

320 336      มำนุษยวิทยำเชิงวิพำกษ์วัฒนธรรมมวลชน  3(3-0-6) 
 (Critical Anthropology of Mass Culture) 

ทฤษฎีวัฒนธรรมมวลชน ความสัมพันธ์ของทฤษฎีกับภาพที่ปรากฏใน
ชีวิตประจ าวัน พัฒนาการของระบบทุนนิยมกับกระบวนการท าวัฒนธรรมให้



 

กลายเป็นสินค้า วัฒนธรรมมวลชนในฐานะที่เป็นการน าเสนอภาพแทนหรือภาพ
สังคมสะท้อนของสังคมสมัยใหม่ อิทธิพลของสื่อต่อการบริโภค 

 

320 337      สังคมวิทยำสื่อสำรมวลชน     3(3-0-6) 
 (Sociology of Mass Communications) 

จิตวิทยาสังคมของสื่อสารมวลชนในด้านที่เก่ียวกับคุณค่าของสังคมและ
การควบคุมทางสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อกลุ่มและสถาบันทาง
สังคม 

 

320 338     มำนุษยวิทยำกำรพัฒนำและโลกำภิวัตน์                  3(3-0-6) 
 (Anthropology of Development and Globalization)  

นโยบายและการพัฒนาที่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์  อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ การวิพากษ์การเกิดขึ้นของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาและโลกาภิวัตน์ในมิติทางมานุษยวิทยา  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 339 มำนุษยวิทยำกำรแพทย์            3(3-0-6) 
 (Medical Anthropology)               

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
เจ็บป่วยและการเกิดโรค การใช้กรอบความคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา
การแพทย์  เพ่ือท าความเข้าใจความหมายและการวิพากษ์ความเจ็บป่วยและการ
เกิดโรค  และแบบแผนในการจัดการความเจ็บป่วย   

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 340     กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมในมุมมอง   3(3-0-6)  
 ทำงมำนุษยวิทยำ       

(Cultural Resource Management in Anthropological Perspective) 
แนวคิด  ทฤษฏี และความเป็นมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการจัดการ

วัฒนธรรม  การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมในการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม 

 



 

320 341    วัฒนธรรมศึกษำ                    3(3-0-6) 
 (Cultural Studies)                                            

แนวคิด  พัฒนาการมโนทัศน์  และทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือท า
ความเข้าใจและวิพากษ์ปรากฏการณ์วัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรมย่อย 
วัฒนธรรมสมัยนิยม ศิลปะ ดนตรี และสื่อมวลชนศึกษา 

 

320 342     มำนุษยวิทยำในกำรศึกษำพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Anthropology in Multicultural Studies)         

พัฒนาการแนวคิดพหุวัฒนธรรม  ข้อถกเถียงทางทฤษฎีเกี่ยวกับพหุ
วัฒนธรรมและมานุษยวิทยา  การประยุกต์ใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรมในแนวทาง
มานุษยวิทยา 

 

320 343     มำนุษยวิทยำว่ำด้วยเพศและเพศวิถี   3(3-0-6) 
 (Anthropology of Sex and Sexuality)       

แนวคิด มุมมอง และการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเพศ
และเพศวิถี ในงานเขียน ชาติพันธุ์วรรณนา วรรณกรรม ปรากฏการณ์ทางเพศ
และเพศวิถีในสังคมร่วมสมัย 

 

320 344     สัมมนำหัวข้อกำรวิจัยในทำงมำนุษยวิทยำ   3(1-4-4) 
 (Seminar on Anthropological Research Topics) 

อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นการวิจัยทางมานุษยวิทยา   
 

320 345     วัฒนธรรม ควำมทรงจ ำและประวัติศำสตร์ในมุมมอง 3(3-0-6) 
  ทำงมำนุษยวิทยำ 

 (Culture, Memory, and History from Anthropological Perspectives) 
การศึกษาประวัติศาสตร์และความทรงจ าในมุมมองทางมานุษยวิทยา  

กระบวนการทางสังคมในการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มจากประวัติศาสตร์และความ
ทรงจ าเพ่ือเป็นวาทกรรมในการต่อต้านวาทกรรหลัก 

 
 
 



 

320 346     มำนุษยวิทยำว่ำด้วยควำมตำย    3(3-0-6) 
 (Anthropology of Death) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความตายในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ใน
โลก โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทของวัฒนธรรมที่มีต่อการ
สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ ชีวิตหลังความ
ตาย การไว้ทุกข์ พิธีกรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับความตายในเชิงศิลปะ ระบบ
สัญลักษณ์  การแพทย์ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา 

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 347     มำนุษยวิทยำในภำพยนตร์    3(3-0-6) 
 (Anthropology in Film)         

การตีความ และวิเคราะห์ภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศในเชิง
มานุษยวิทยา โดยพิจารณาภาพยนตร์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพยนตร์ 
เนื้อหาของภาพยนตร์ทั้งจากโครงเรื่องและแกนเรื่อง มุมกล้อง แสง การตัดต่อ 
และลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรมของตัวละคร การเชื่อมโยงให้เห็นถึงที่มาของ
พฤติกรรมดังกล่าวกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ 
ด้วยการน าแนวคิดทางมานุษยวิทยา จิตวิทยาและบุคลิกภาพ 

 

320 348     มำนุษยวิทยำว่ำด้วยอำรมณ์       3(3-0-6) 
 (Anthropology of Emotion) 

ธรรมชาติของอารมณ์ การวิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึกของผู้คนในด้าน
ต่างๆ โดยอธิบายจากประวัติพัฒนาการด้านอารมณ์ในสังคม และมุมมองที่
ปรากฏอยู่ในมิติต่างๆ 

 

320 349     มำนุษยวิทยำในไซเบอร์สเปซ    3(3-0-6)   
 (Anthropology in Cyber Space)     

พัฒนาการของพ้ืนที่ อิน เทอร์ เน็ ต  ตลอดจน อิทธิพลของพ้ืนที่
อิน เทอร์ เน็ตที่มีต่อสั งคมและวัฒนธรรมมนุษย์  รูปแบบการใช้ พ้ืนที่ทาง
อินเทอร์เน็ตของมนุษย์ในการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างชุมชนออนไลน์อย่าง เว็บ



 

บอร์ด บล็อก โปรแกรมสนทนาที่มีประเด็นให้ศึกษาด้านเชื้อชาติ อ านาจ อัต
ลักษณ์ เพศ เศรษฐกิจ การใช้เวลาว่าง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 

 

320 350     ภำพยนตร์ทำงชำติพันธุ์ และภำพยนตร์สำรคดี  3(2-2-5) 
 (Ethnographic and Documentary Films)  

แนวคิดส าคัญทางมานุษยวิทยาผ่านภาพยนตร์ และความเป็นมาของ
ภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์และ ภาพยนตร์สารคดี การศึกษางานส าคัญของนัก
มานุษยวิทยาและผู้ก ากับภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มและผลงานร่วมสมัยที่สัมพันธ์
กับปรากฏการณ์ทางสังคม 

 

320 351     นิเวศวิทยำกำรเมือง     3(3-0-6) 
 (Political Ecology)      

การด ารงอยู่ของอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีผลในการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการ
ของแนวคิดที่เป็นการผสานกันของมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัย และความสนใจทางด้านนิเวศวิทยา
การเมือง  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 352     มำนุษยวิทยำว่ำด้วยอำหำร      3(3-0-6) 
 (Anthropology of Food)     

มุมมองทางทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาเพ่ือความเข้าใจ
บทบาทและความส าคัญของอาหาร ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในสังคม
แบบดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม่ และกรณีศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร
และระบบความรู้  และอาหารในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม 

 

320 353     มำนุษยวิทยำพิพิธภัณฑ์        3(3-0-6) 
 (Museum Anthropology)       

ประวัติและวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์  ความรู้พ้ืนฐานในการบริหาร
และด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ การส ารวจเชิงวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาเชิง



 

วัตถุต่อการจัดแสดงวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์วัฒนธรรม ใน
บริบททางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

มีการศึกษาภาคสนาม 
 

320 414     กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 1     3(0-6-3) 
 (Individual Study I)  

การค้นคว้าวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพ่ือพัฒนา
เป็นเอกสารเชิงหลักการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องส่งผล
การค้นคว้าวิจัย 

 

320 415 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 2     3(0-6-3) 
 (Individual Study II)      

การค้นคว้าวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพ่ือพัฒนา
เป็นงานวิจัยด้วยตนเองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องส่งผล
การค้นคว้าวิจัย 

 

356 200  ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
 (English Communication Skills I) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ การฝึกเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด 
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การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ และรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความและ
เสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น โดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน  

 
 

 


