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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังทาพระ คณะโบราณคดี ภาควิชามานุษยวิทยา  

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       

 320 347 มานุษยวิทยาในภาพยนตร (Anthropology in film)   

2. จำนวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยา 

   วิชาเอกบังคับ   วิชาเอกบังคับเลือก   วิชาเอกเลือก 

   วิชาโทบังคับ     วิชาโทเลือก      วิชาเลือกเสรี  

   วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

   วิชากลางคณะ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผศ.ปรารถนา จันทรุพันธุ  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

  ภาคการเรียนที่ 1 / ชั้นปท่ี 2 ขึ้นไป   

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

  ไมมี 

7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) 

   ไมม ี                                  

8. วันเวลา และสถานที่เรียน 

วันอังคาร เวลา 13.00-15.40 น. 

หอง 406 คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  12 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

  เพื่อใชแนวคิดในทางมานุษยวิทยา มาวิเคราะหเนื้อหาของภาพยนตร และทำความเขาใจสื่อในฐานะการนำเสนอ

ภาพแทนความจริง    

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

  เพื่อใหเนื้อหารายวิชา มีแนวคิดที่รวมสมัยในการศึกษา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 การตีความ และวิเคราะหภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศในเชงิมานุษยวิทยา โดยพิจารณาภาพยนตรจาก

องคประกอบตาง ๆ ในภาพยนตร เนื้อหาของภาพยนตรทั้งจากโครงเรื่องและแกนเรื่อง มุมกลอง แสง การตดัตอ และ

ลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรมของตัวละคร การเชื่อมโยงใหเห็นถึงที่มาของพฤติกรรมดังกลวกับประเด็นทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในภาพยนตรดวยการนำแนวคิดทางมานุษยวิทยามาใชวิเคราะห 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48 ชั่วโมง 

 

ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี  6 ชั่วโมง/ สัปดาห 

 

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 - วันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.   หอง 518 ชั้น 5 คณะโบราณคดี 

- วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 15.00 น.  หอง 518 ชั้น 5 คณะโบราณคดี 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรม ที่ตองพัฒนา 

 1.1.1 ตระหนักในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

 1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

 1.1.4 มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยง 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมตางๆ ในประเด็นปญหาที่แลกเปลีย่นและเรียนรูรวมกันในแตละสัปดาห 

1.2.2 ฝกฝนการทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคมตางๆ บนรากฐานของการตระหนักถึงคณุธรรมและจริยธรรม

ตางๆ ผานการเขียนงานเดี่ยว งานภาคสนาม และงานกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
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1.3.1 นักศึกษาสามารถทำงานรวมกันและรับฟงคิดเห็นที่สรางสรรคจากผูรวมชั้นเรียนและคนกลุมอื่นๆ พิจารณา

จากงานภาคสนามและงานกลุม 

1.3.2 งานเขียนของนกัศึกษาสามารถสะทอนความตระหนักในความเทาเทยีมกันของผูคน การสำคัญของการอางอิง

ขอมูล และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.3.3 นักศึกษาสามารถตระหนักในความรับผดิชอบตางๆ ในฐานะผูเรียน พิจารณาจากความตรงตอเวลา การ

เคารพกฎเกณฑตางๆ และการใหเกียรติตนเอง ผูรวมชั้นเรียน และผูสอน   

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 2.1.1 พัฒนาการของแนวคิดในการทำความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 2.1.2 สถานการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในบริบทโลกและสังคมไทย 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยายเนื้อหาที่นาสนใจและสอดคลองกับหัวขอการสอนในแตละสปัดาห 

2.2.2 กระตุนการมสีวนรวมในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน  

2.2.3 ผลักดันใหนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดจากการศกึษาไปสูการพิจารณาปรากฏการณทางสังคมตางๆ ผาน

การทำรายงานภาคสนามและรายงานกลุม 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน  

2.3.2 การทดสอบยอย 

2.3.3 รายงานภาคสนามและรายงานกลุมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและนำเสนอ 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.1 ความคดิเชิงวิเคราะหตอปรากฏการณทางสังคมตางๆ  

 3.1.2 การตั้งคำถามเชิงวิพากษตอปรากฏการณทางสังคมตางๆ  

 3.1.3 การบูรณาการองคความรูตางๆ อยางเช่ือมโยงเพ่ือทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคม 

 3.1.4 การเสนอหนทางในการจัดการกับประเด็นปญหาทางสังคมตางๆ  

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 กระตุนใหนักศึกษาตั้งคำถามเชิงวิพากษกับปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจและรวมสมัย 

3.2.2 กระตุนใหนักศึกษาคนหาเหตุปจจยัและผลของการกระทำตางๆ ที่สมัพันธกับปรากฏการณทางสังคม  

3.2.3 กระตุนใหนักศึกษาลองคนและหยิบยกปรากฏการณทางสงัคมที่นาสนใจมาสูการถกเถียงและเรียนรูรวมกันใน

ชั้นเรียน  

3.3 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 ความสามารถในการวิเคราะห ตั้งคำถาม บูรณาการ และเสนอแนะ ในประเด็นปญหาตางๆ พิจารณาจากการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันในช้ันเรยีน งานเขียนเดี่ยว และงานเขียนกลุม   

3.3.2 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการทำงานและเขียนรายงาน ทั้งในรายงานภาคสนามและรายงานกลุม 

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 ฝกฝนการทำงานรวมกัน ผานการทำงานภาคสนามและการทำงานกลุม 

 
1 * หมายถึง ทกัษะหลักที่รายวิชาระบุวานักศึกษาตองพัฒนา 
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 4.1.2 ฝกฝนความอดทนในการรบัฟงความคิดเห็นของผูรวมชั้นเรียน และนำมุมมองตางๆ จากการแลกเปลีย่นและ

เรียนรูรวมกัน มาคดิวิเคราะห ตั้งคำถาม และพัฒนาตนเอง  

 4.1.3 ฝกฝนความมีวินัยและการใหเกียรติตนเอง ผูสอน และผูรวมช้ันเรียน ผานการเขาเรียนและการมีสวนรวมใน

ช้ันเรียน     

4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 เนนการเรียนการสอนที่มุงใหนักศกึษาทำงานรวมกัน 

4.2.2 เนนย้ำใหนักศึกษาตองรับฟงมุมมองและความคดิเห็นของผูรวมชั้นเรียน  

4.2.3 กระตุนใหนักศึกษาตั้งคำถามและหาคำตอบใหกับพฤติกรรมตางๆ ที่ตนเองแสดงออกในชั้นเรียนและใน

ชีวิตประจำวัน  

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ความสามารถในการทำงานรวมกนัของนักศึกษา พิจารณาจากการทำงานภาคสนามและการทำงานกลุม  

4.3.2 ความมีวินัยในตนเองของนกัศึกษา พิจารณาจากความสม่ำเสมอและตรงเวลาในการเขาเรยีนและการสงงานที่

ไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 5.1.1 ฝกฝนการคนหาขอมลูและสารสนเทศตางๆ ที่มีประโยชนกับการเรยีนการสอน ผานชองทางออนไลนตางๆ 

อาทิ Web Search Engine, Video-Sharing Website, Digital Library, Electronic Book ฯลฯ 

 5.1.2 ฝกฝนทักษะการสื่อสาร การพูด การเขียน* 

 5.1.3 ใชประโยชนจากการเทคโนโลยีและสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการเรยีน การออกภาคสนาม การทำรายงาน 

และการนำเสนองาน ของนักศึกษา   

5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 กระตุนใหนักศึกษาคนหาขอมูลและสารสนเทศตางๆ ผานชองทางออนไลน 

5.2.2 กระตุนใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสมในการนำเสนอผลงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 นักศึกษาใชประโยชนจากขอมลูและสารสนเทศท่ีทันสมยัและนาเช่ือถือ พิจารณาจากการนำเสนองานของ

นักศึกษา ทั้งในงานเดี่ยวและงานกลุม 

5.3.2 นักศึกษาสามารถนำขอมูลและสารสนเทศที่นาสนใจจากสื่อออนไลนตางๆ มาแลกเปลี่ยนและเรยีนรูรวมกัน

ในช้ันเรียน 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 
3 ธ.ค. 62 

แนะนำรายวิชา /ตกลงเงื่อนไขเร่ืองการ
เรียนและเกณฑการใหคะแนน / ขอบเขต
การศึกษาแตละสัปดาห 

3 อธิบายขอบเขต และเนื้อหาของ
รายวิชา  
กำหนดเกณฑการวัดผล 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

10 ธ.ค. 62 หยุดวันรัฐธรรมนญู 

3 
17 ธ.ค. 62 

 

พัฒนาการของภาพยนตร 
(1) กำเนิดภาพยนตร (2) ระบบ studio 
(3) หนัง / ภาพยนตรไทย 

3 บรรยาย อภิปราย พดุคุย
แลกเปลีย่น  

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

4 
24 ธ.ค. 62 

การวิเคราะหภาพยนตร (Film Genre & 
Film Criticism) และคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละสกุล 

3 บรรยาย อภิปราย พดุคุย
แลกเปลีย่น และทำงานที่มอบหมาย 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ / ทีม

รับเชิญ 

5 หยุดวันสิ้นป 

6 
7 ม.ค. 63 

Anthropology and Film การวิเคราะห
ภาพยนตรโดยใชกรอบคิดทางมานุษยวิทยา
, วิธีการใชแนวคิดทางมานุษยวิทยาในการ
ชมภาพยนตร (approach) 

 บรรยาย อภิปราย / ใหนักศึกษา
วิเคราะหหนังตัวอยาง 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ / ทีม

รับเชิญ 

7 
14 ม.ค. 63 

Anthropology in Film โครงสร างของ
เนื้ อห ากับก ารถ ายทอด ประ เด็นท าง
มานุษยวิทยาลงในภาพยนตร 

3 บรรยาย อภิปราย และทำงานที่
มอบหมาย 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ / ทีม

รับเชิญ 

8 
21 ม.ค. 63 

ฉายภาพยนตร 3 ฝกวิเคราะหภาพยนตรกระแสนิยม
ในแนวคิดที่แตละคนสนใจ 

ผศ.ปรารถนา 
จันทรุพันธุ  

9 
28 ก.พ. 63 

องคประกอบของภาพยนตร  
(รายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของ
ภาพยนตร ไดแก ภาพ กลอง แสง สี เสียง 
บท พลอต ธีมเรื่อง) 

3 ฝกวิเคราะหภาพยนตรตามแนวคดิ
ตาง ๆ ที่ไดเรียนในชวงตนเทอม  

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

10 
4 ก.พ. 63 

Structure and Agency in film คู ต ร ง
ขามของการศึกษาสังคม วัฒนธรรมและ
ปจเจกบุคคล 

3 บรรยาย อภิปราย พดุคุย
แลกเปลีย่นและทำงานที่มอบหมาย 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

11 
11 ก.พ. 63 

ฉายภาพยนตร 3 วิเคราะหภาพยนตรนอกกระแส
นยิมในกรอบคิดทางมานยุวิทยา 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

12 
18 ก.พ. 63 

ความ เปนอื่ น  (otherness), คนนอก 
(outsider) , ค ว า ม เป น ช า ย ข อ บ 
(marginal)  แ ล ะ ค ว า ม เบี่ ย ง เบ น 
(Deviance)  คู ขั ด แ ย ง ค ล า ส สิ ค ใ น
ภาพยนตร 

3 บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย  พุ ด คุ ย
แลกเปลี่ยนและทำงานที่มอบหมาย 

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

13 
25 ก.พ. 63 

 

Visual Anthropology, Documentary 
Film, Ethnographic Film and Mass 
Film 

3 วิเคราะหภาพยนตรสารคดี ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

14 
3 มี.ค. 63 

Symbolic in film, Easter egg and 
Intertextuality: คำใบและลายเซ็น ความ
เชื่อมโยงในภาพยนตรและผูสงสาร 

 บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย  พุ ด คุ ย
แลกเปลี่ยน  

ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

15 
10 มี.ค. 63 

นำเสนอและอภิป รายภาพยนตรของ
นักศึกษา (กลุม 1,2) 

3 นำเสนอ / แลกเปลี่ยน ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  

16 
17 มี.ค. 63 

นำเสนอและอภิป รายภาพยนตรของ
นักศึกษา (กลุม 3,4) 

3 นำเสนอ / แลกเปลี่ยน ผศ.ปรารถนา 

จันทรุพันธุ  
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการ 
เรียนรู 

วิธกีารประเมินผลนักศกึษา 
สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1.1.2,1.1.3,3.1.1,3.1.3, 
4.1.2, 4.1.3,5.1.2 

กิจกรรมที่ 1  
แลกเปลีย่นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

2.1.1, 3.1.1,3.1.3, 5.1.2 
กิจกรรมที่ 2 
งานเขียนในประเด็นที่ไดรบัมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

40% 

1.1.2,1.1.3,2.1.1,  
3.1.1,3.1.3, 4.1.2, 4.1.3, 

5.1.2 

กิจกรรมที่ 3 
การผลิตภาพยนตรส้ัน การทำงานกลุม 
นำเสนอและแลกเปลี่ยน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

50% 

เกณฑการประเมินผล  

มีวิธีการใหคะแนน โดยใชวิธี  อิงเกณฑ      อิงกลุม      อ่ืน ๆ  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ตำราและเอกสาร 

o กาญจนา  แกวเทพ . การวิเคราะหสื่อแนวคิดและเทคนิค. พิมพครั้งท่ี 4.กรุงเทพฯ : ไฮเออร เพรส, 2544. 
o -----------. ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส จำกัด, 2544. 
o กาญจนา แกวเทพ (บรรณาธิการ). สื่อบันเทิง อำนาจและความไรสาระ. ศูนยหนังสือจุฬา, 2545. 
o กฤษฎา  เกิดดี. ประวัติศาสตรภาพยนตร : การศกึษาวาดวย 10 ตระกูลสำคัญ.พิมพคร้ังที่ 3.กรุงเทพฯ : พิมพ

คำ, 2547. 
o กำจร  หลุยยะพงศ. หนังอุษาคเนย : การศึกษาภาพยนตรแนววัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : โครงการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตศกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. 
o คณะกรรมการจัดงานสัปดาหดิ้นรนเพื่ออิสรภาพสื่อมวลชนไทย. การเมืองบนแผนฟลม  กฤษดา เกิดดี 

บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.  
o ประชา  สุวีรานนท. แลเนื้อเถือหนัง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2540 
o Pramaggiore, Maria. Film: A Critical Introduction. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2008. 
o Thompson, Kristin. Film History: An Introduction. Boston: McGraw Hill, c2003. 
o Booker, M. Keith. Postmodern Hollywood: what’s new in film and why it makes us feel so 

strange. Westport CT, 2007. 

 


