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คําอธิบายรายวิชา 

ศกึษาแนวทฤษฎีและวิธีวิทยาที3ใช้ในการศกึษาสื3อและวฒันธรรมในยคุดจิิทลั การกําหนดวตัถขุองการศกึษา 

โดยศกึษาผา่นปรากฏการณ์ทางสงัคมที3สมัพนัธ์กบัความเปลี3ยนแปลงทางเทคโนโลยีดจิิทลัและอินเทอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์  

1. นกัศกึษาระบวุตัถดุจิิทลัที3ถกูศกึษาในเชิงมานษุยวิทยาได้ 

2. นกัศกึษาระบแุละอธิบายวิธีวิทยาเชิงมานษุยวิทยาดจิิทลัที3ใช้ในการวิจยัทางสงัคมได้ 

3. นกัศกึษาระบแุละอธิบายมมุมองทางทฤษฎีที3ใช้ในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางดจิิทลัได้ 

4. นกัศกึษาเข้าใจวา่มานษุยวิทยาดจิิทลันั Zนสมัพนัธ์และสง่เสริมสงัคมศาสตร์สาขาวิชาอื3นๆ ได้อยา่งไร 

รูปแบบการเรียนการสอน 

นกัศกึษาอ่านเอกสารหรือดสูื3อที3ได้รับมอบหมายในแต่สปัดาห์มาก่อนเริ3มชั Zนเรียน แล้วร่วมกนัอภิปรายแลก
เปลี3ยนระหวา่งชั Zนเรียน โดยมีอาจารย์ผู้สอนชว่ยแนะนําประเดน็อภิปราย 

หลักสูตร รายวิชา ม.409 สัมมนาทางมานุษยวิทยา

• สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต AN409 Seminar in Anthropology

(สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) ภาคการศึกษา 2/2559

(วิชาเลือก) วัน || เวลา พฤหสับด ี|| /0.02-/4.02 น.
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การวัดผล 

กจิกรรมวัดผล สัดส่วนคะแนน รายละเอียด

บลอ็กรายสัปดาห์ 20% • ในแตล่ะสปัดาห์ นกัศกึษาจะเขียนบลอ็กสั Zนๆ ` โพสต์ แสดง
ความคดิเหน็ถงึเอกสารทั Zงหมดที3อา่นในแตล่ะสปัดาห์ โดยจะ
เป็นความคดิเหน็ด้านทฤษฎี สงัคม หรือวิธีวิทยาก็ได้ หรือจะ
เป็นการหยิบยกตวัอยา่งที3นอกเหนือจากที3พดูถงึในเอกสาร
มาอภิปรายเพิ3มเตมิก็ได้ (bcc คํา ไมต้่องสรุปเนื Zอหาใน
เอกสารซํ Zา) 

• ในโพสต์จะต้องมีภาพ คลปิเสยีง คลปิวิดีโอ หรือสื3ออื3นใดก็ได้
เพื3อประกอบเนื Zอหาของโพสต์ ทั Zงนี Zให้ทําลงิก์เชื3อมโยงกลบัไป
หาหน้าเวบ็ต้นฉบบัด้วย 

• สง่ก่อนเริ3มชั Zนเรียนในแตล่ะสปัดาห์ (จะใช้โพสต์ดงักลา่ว
ระหวา่งชั Zนเรียนสมัมนา) 

• นกัศกึษาจะเลอืกใช้บลอ็กของผู้ให้บริการใดก็ได้ในสี3แหง่นี Z 
WordPress.com, Medium.com, Storylog.co หรือ Notes 
ในเฟซบุ๊ก (เปิด public)

บลอ็กบทความขนาด
เล็ก

15% • นกัศกึษาเลอืกขา่วที3ปรากฏในสื3อ และเกี3ยวข้องกบัประเดน็
สื3อดจิิทลัหรือวฒันธรรมดจิิทลั เขียนเป็นบทความในบลอ็ก
ของตวัเอง เชื3อมโยงประเดน็กบัเอกสารที3เคยได้อา่นหรือเคย
ได้อภิปรายในชั Zนเรียน (`,�cc คํา / ไมเ่กิน `,bcc คํา) 

• ในเรียงความให้ระบทีุ3มาของขา่วด้วย (ถ้าเป็นแหลง่ขา่ว
ออนไลน์ให้ทําลงิก์) 

• ในบทความควรสาํรวจเบื Zองต้นถงึความคดิเหน็ของประชาชน
ทั3วไปตอ่ประเดน็ขา่วดงักลา่ว โดยจะเป็นความคดิเหน็ที3
ปรากฏในสื3ออินเทอร์เน็ต สิ3งพิมพ์ หรือสื3อใดก็ได้ (นกัศกึษา
ไมต้่องสมัภาษณ์เอง) 

• บทความดงักลา่วต้องสนทนาและอ้างอิงกบัโพสต์ในบลอ็ก
ของเพื3อนร่วมชั Zนเรียนด้วย โดยทําลงิก์ไปหาในจดุที3มีการ
อ้างอิง (เชน่ในเรื3องเดียวกนั เพื3อนของเราเคยอภิปรายวา่
อยา่งไร เราเหน็ด้วยหรือเหน็ตา่ง อยา่งไร ในประเดน็ดงั
กลา่ว) 

• สง่ในชั Zนเรียนสปัดาห์ที3 � (� มี.ค. �b�c)

บลอ็กวจิารณ์หนังสือ 20% • นกัศกึษาอา่นและเขียนวิจารณ์หนงัสอืที3กําหนดลงในบลอ็ก
ของตนเอง (`,�cc คํา / ไมเ่กิน �,ccc คํา) 

• สง่ในชั Zนเรียนสปัดาห์ที3 `� (�c เม.ย. �b�c)

กจิกรรมวัดผล
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เค้าโครงการสัมมนา 

บล็อกสรุปการ
อภปิรายสาธารณะ

20% • นกัศกึษาร่วมฟังการสมัมนา การเสวนา หรือเวทีวิชาการที3
เปิดให้สาธารณะเข้าร่วม ด้วยตวัเองในสถานที3จดังาน แล้ว
สรุปการอภิปรายลงในบลอ็กของตวัเอง พร้อมทั Zงเชื3อมโยง
ประเดน็กบัเอกสารที3เคยได้อา่นหรือเคยได้อภิปรายในชั Zน
เรียน (`,�cc คํา / ไมเ่กิน �,ccc คํา) 

• เวทีสาธารณะดงักลา่วควรจะอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคมถงึ
เดือนเมษายน �b�c 

• ให้มีข้อมลูชื3องาน วนัเวลาสถานที3ที3จดั รายชื3อวิทยากร และ
รูปถ่ายจากงานลงในบลอ็กด้วย 

• นกัศกึษาจะสง่งานชิ Zนนี Zเมื3อใดก็ได้ที3ต้องการ หลงัชั Zนเรียน
สปัดาห์ที3 � และก่อนชั Zนเรียนสปัดาห์ที3 `b (� พ.ค. �b�c)

บลอ็กบทความปลาย
ภาค

25% • นกัศกึษาประเดน็สื3อดจิิทลัหรือวฒันธรรมดจิิทลัที3ตวัเอง
สนใจ เขียนเป็นบทความในบลอ็กของตวัเอง (�,�cc คํา / ไม่
เกิน �,bcc คํา) 

• บทความดงักลา่วควรเชื3อมโยงประเดน็กบัเอกสารที3เคยได้
อา่นหรือเคยได้อภิปรายในชั Zนเรียน 

• บทความดงักลา่วต้องสนทนาและอ้างอิงกบัโพสต์หรือ
บทความขนาดเลก็ในบลอ็กของเพื3อนร่วมชั Zนเรียนด้วย โดย
ทําลงิก์ไปหาในจดุที3มีการอ้างอิง (เชน่ในเรื3องเดียวกนั เพื3อน
ของเราเคยอภิปรายวา่อยา่งไร เราเหน็ด้วยหรือเหน็ตา่ง 
อยา่งไร ในประเดน็ดงักลา่ว) 

• นกัศกึษาอาจอ้างอิงเอกสารอื3นหรือหาข้อมลูเพิ3มเตมิด้วยการ
สมัภาษณ์ สงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม ฯลฯ ด้วยก็ได้ 

• สง่หลงัชั Zนเรียนสปัดาห์ที3 `� (วนัเวลาตามที3นกัศกึษาทั Zงชั Zน
เรียนตกลงกบัอาจารย์ผู้สอน)

รวม 100%

สัดส่วนคะแนน รายละเอียดกจิกรรมวัดผล

สัปดาห์ วัน - เวลา หัวข้อการสัมมนา

1 26 มกราคม 2560 แนะนํารายวิชา 

• ทําความเข้าใจเกี3ยวกบัเค้าโครงการสมัมนาและแนวทางการประเมิน
ผลการศกึษา
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2 2 กุมภาพันธ์ 2560 อะไรคือ “ดิจิทัล” และจะศึกษากันอย่างไร 

1. (*) ยกุต ิมกุดาวิจิตร �c`�. ชาตพินัธุ์นิพนธ์การเมืองดจิิทลั: 

มนษุย-สงัคมศาสตร์กบัภววิทยาปริวรรตของดจิิทลั. วารสารสื3อ 

ศลิปะ และการออกแบบสื3อ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่`(`): `�–�`. 

2. Miller, Daniel, and Heather Horst 2012. The Digital and the 

Human: A Prospectus for Digital Anthropology. In Digital 

Anthropology. Heather Horst and Daniel Miller, eds. Pp. 3–

35. London: Berg. https://www.ucl.ac.uk/anthropology/

people/academic-teaching-staff/daniel-miller/mil-27 

3. Varis, Piia 2016. Digital Ethnography. In The Routledge 

Handbook of Language and Digital Communication. 

Alexandra Georgakopoulou and Tereza Spilioti, eds. Pp. 

55–68. Oxon: Routledge.

3 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดิจิทัล “อยู่” ที่ไหน: พื้นที่และกายภาพของดิจิทัล 

1. (*) ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี �c`b. แนวคดิพื Zนที3สาธารณะในมมุ

มองตะวนัตกและตะวนัออก. ใน วา่ด้วยทฤษฎีสถาปัตยกรรม: 

พื Zนที3สาธารณะและพื Zนที3ทางสงัคม. �nd edition. สนัต์ สวุจัฉรา

ภินนัท์, บรรณาธิการ. นน. �c–b�. เชียงใหม:่ สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

2. (*) Hotchkiss, Griffin. 2016. Battle of the Fonts. Frontier 

Myanmar. http://frontiermyanmar.net/en/features/battle-of-

the-fonts 

3. สว่น “ความเป็นสาธารณะและการเข้าถงึ” (นน. b-``) ใน อาทิตย์ 

สริุยะวงศ์กลุ �c`�. การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วฒันธรรม-การเมืองบน

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ไทย พ.ศ. �bb�-�bbb. มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์. https://bact.cc/2012/facebook-politics/ 

4. TeleGeography N.d. Submarine Cable Map. http://

www.submarinecablemap.com/ 

5. TeleGeography N.d. Internet Exchange Map. http://

www.internetexchangemap.com/
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4 16 กุมภาพันธ์ 2560 ใครคือ “ชาวเน็ต” 

1. (*) Miller, Daniel, Elisabetta Costa, Nell Haynes, et al., eds. 

2016. What Is Social Media? In How the World Changed 

Social Media. 1st edition Pp. 1–8. London: UCL Press. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1g69z35.8 

2. (*) Pariser, Eli 2016. ผู้ใช้งานกบัเนื Zอหาเป็นสิ3งเดียวกนั. ใน Filter 

Bubble ยิ3งหา ยิ3งหาย. อรพิน ผลพนิชรัศมี, แปล. นน. b`–�c. 

กรุงเทพฯ: แมกซนิควิบ์พบัลชิชิ3ง. 

3. สว่น “เครือขา่ยสงัคมและทนุทางวฒันธรรม” (นน. `�-`�) ใน 

อาทิตย์ สริุยะวงศ์กลุ �c`�. การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วฒันธรรม-

การเมืองบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ไทย พ.ศ. �bb�-�bbb. 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. https://bact.cc/2012/facebook-

politics/

5 23 กุมภาพันธ์ 2560 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ไม่มีชั้นเรียน)

6 2 มีนาคม 2560 ความสัมพันธ์: ออนไลน์-ออฟไลน์ 

1. (*) Wilson, Brian 2006. Ethnography, the Internet, and Youth 

Culture: Strategies for Examining Social Resistance and 

“Online-Offline” Relationships. Canadian Journal of 

Education / Revue Canadienne de L’éducation 29(1): 307–

328. http://www.jstor.org/stable/20054158 

2. Miller, Daniel, Elisabetta Costa, Nell Haynes, et al., eds. 

2016. Online and Offline Relationships. In How the World 

Changed Social Media. 1st edition Pp. 100–113. London: 

UCL Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1g69z35.14 

3. Reitman, Jason, dir. 2014. Men, Women & Children. 

Comedy, Drama. [ภาพยนตร์] http://www.imdb.com/title/

tt3179568/
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7 9 มีนาคม 2560 อินเทอร์เฟซ: ดิจิทัลที่จับได้เห็นได้  [อ. เมธาวี โหละสุต] 

1. (*) Jonze, Spike, dir. 2013. Her. [ภาพยนตร์] http://

www.imdb.com/title/tt1798709/ 

2. (*) Isys Information Architects 1999. Interface Hall of Shame 

- Metaphors. http://hallofshame.gp.co.at/index.php?

file=metaphor.htm&mode=original 

3. เมธาวี โหละสตุ �c`�. เสยีงสลายในผลแอปเปิ Zล: นยัยะเชิงคณุคา่

ของสว่นตอ่ประสานกบัผู้ใช้ (User Interface) ของบริการ Apple 

Music. วารสารสื3อ ศลิปะ และการออกแบบสื3อ มหาวิทยาลยั

เชียงใหม ่`(`): ´´–``b. 

4. Wikipedia Contributors 2017. Skeuomorph. Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?

title=Skeuomorph&oldid=762120662, accessed February 3, 

2017.

สัปดาห์ วัน - เวลา หัวข้อการสัมมนา
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