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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาโบราณคดี  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร    
1.1 รหัสหลักสูตร  25480081106662 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

   ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
   ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Archaeology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     
 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Archaeology) 
 ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.ม. (โบราณคดี) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Archaeology) 

 

3. วิชาเอก        
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      
แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
แผน ข    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทย 
     ได้เป็นอย่างดี   
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
 
 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักโบราณคดี 
8.2  ภัณฑารักษ์ 
8.3  นักวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์  

 8.4  นักวิชาการด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 8.5  มัคคุเทศก์ 

8.6  นักบริหารจัดการด้านมรดกวัฒนธรรม 
8.7  อ่ืน ๆ เช่น นักเขียนด้านศิลปวัฒนธรรม  

 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

9.1 นางสาวรัศมี ชูทรงเดช 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-1015-01583-xx-x 

ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ Ph.D. (Anthropology) University of Michigan, USA (1996) 

M.A. (Anthropology) University of Michigan, USA (1986) 

ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
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9.2 นายสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-7306-00214-xx-x 

ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2553) 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2546) 
 

9.3 นายประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ 

เลขประจ าตัวประชาชน  3-9299-00433-xx-x 

ต าแหน่ง  อาจารย์  

คุณวุฒิ Docteur (Préhistoire, archéologie, histoire et civilization de 

l’antiquité et du moyen-âge) de I’Université de Provence 

(Aix-Marseille I), France (2004) 

ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2538) 

ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
        เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 10.2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
 
11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   งานด้านศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการท่องเที่ยวซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย เพราะประเทศไทยมีมรดกวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งแหล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนักวิชาการในการศึกษา พัฒนา อนุรักษ์ จัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดีจึงเป็น
หลักสูตรเพ่ือการสร้างนักวิชาการในแขนงวิชาดังกล่าว 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับที่มาและอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นพลังร่วม ทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
และสามารถต่อยอดงานวิจัยโดยน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีและศักยภาพของท้องถิ่น  
 หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมโดยตรง โดยออกแบบมาเพ่ือพัฒนา นักศึกษาให้
มีความรู้ด้านโบราณคดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในระดับ ประเทศและระดับ
ท้องถิ่นต่อไป 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นสากล สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ที่ 6.1 อนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และกลยุทธ์ที่ 6.2 เป็นศูนย์ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และมรดกของชาติ  
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 หลักสูตรของภาควิชาสามารถส่งเสริมพันธกิจทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ระบุไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่มุ่ง
สร้างความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมและมีปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรจึงเน้นการสร้างนักศึกษาในเรื่องการรู้จักคิดวิเคราะห์ การวิจัย และมี จิตส านึกในการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมของชาติ  
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา         

โบราณคดีเป็นการศึกษารากฐานวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
 

1.2  ความส าคัญ    
พัฒนามหาบัณฑิตที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ให้เป็นทรัพยากร

บุคคลที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และจัดการมรดกวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศชาติ  

 

1.3 วัตถุประสงค์    
เพ่ือผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในสาขา

โบราณคดี และมรดกวัฒนธรรมของชาติ  
      

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มีแผนพัฒนาที่ก าหนดให้มีการ ปรับปรุงทุก 
5 ปี โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนากลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด  

1. ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ  

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ 
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 
2. เพ่ิมหรือลดรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม 

1. รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายชื่อวิชาในหลักสูตร 
  

3. แผนการส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น 
พัฒนาการของผู้เรียน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน 
ทักษะแก่คณาจารย์  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. แผนการพัฒนาทักษะ 
การสอน/การประเมินผลของ 
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ  
 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์ที่เน้นการสอน  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา 
ทักษะการสอนและการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ 
นักศึกษาต่อทักษะการสอน 
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้  
ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ    

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ เปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1)  ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี และเคยเรียนวิชาที่เทียบเท่าวิชาเสริม
พ้ืนฐานมาแล้ว โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า B+ ไม่ต้องลงเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดยให้เทียบ
โอนวิชาได้ และได้คะแนนเป็น S  

(2)  ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี ที่มีประสบการณ์ท างานด้าน
โบราณคดี ไม่ต่ ากว่า 3 ปี และ/หรือ มีผลงานทางวิชาการ (หนังสือ รายงานขุดค้น 
บทความทางวิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจพิจารณาและเห็นชอบให้
นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรนี้เพ่ิมเติม หรืออาจเห็นชอบให้เรียนในบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้เพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับ  หน่วย
กิต เพ่ือให้ผู้เข้าเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 
2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 1)  นักศึกษาบางคนมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิจัย รวมทั้ง         
องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีไม่เพียงพอ  

 2)  นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
         1)  เปิดสอนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิจัย ตลอดจน           
องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดี หรือแนะน าให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีบางรายวิชา
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

 2)  ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
แผน ก แบบ ก 1 

 

ช้ันปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

แผน ก แบบ ก 2 
 

ช้ันปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

 แผน ข 
 

ช้ันปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 
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งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าลงทะเบียน  

(ระบบเหมาจ่าย) 
450,000 1,800,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,957,416 3,959,256 4,143,078 4,557,385 4,231,237 
รวมรายรับ 4,407,416 5,759,256 6,243,078 6,657,385 6,331,237 

 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก.งบด าเนินการ  
   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,343,406 3,509,358 3,671,864 3,752,051 2,792,610 
   ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 1,165,252 1,223,515 1,284,690 1,348,915 1,416,360 
   ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 4,508,658 4,732,873 4,956,554 5,100,966 4,208,970 
ข.งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
   ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก)+รวม (ข) 4,608,658 4,832,873 5,056,554 5,200,966 4,308,970 
จ านวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 307,244 161,096 112,368 115,577 95,755 
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2.7 ระบบการศึกษา 
[  ] แบบชั้นเรียน 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ] อ่ืน ๆ (ระบุ) 

  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา                
พ.ศ. 2550 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
              3.1  หลักสูตร 
                     3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มีแผนการศึกษา 3 แผน 
คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - 6 6 
หมวดวิชาบังคับ - 6 6 
หมวดวิชาบังคับเลือก - 15 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 3 9 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 12 - 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) - - 6 

หน่วยกิตรวม 36 36 36 
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การสอบประมวลความรอบรู้  
1)  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถสอบประมวลความรอบรู้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็น

ต้นไป  
2)  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมแล้วอย่างน้อย 24 หน่วยกิต และนักศึกษา

แผน ข ทีม่ีหน่วยกิตสะสมแล้วอย่างน้อย 30 หน่วยกิต สามารถยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ได ้
3)  นักศึกษาทุกแผนการศึกษาให้เลือกสอบประมวลความรอบรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 2 กลุ่ม  
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 วิชา ดังนี้ 
   1. โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยและสากล 
   2. โบราณคดีปฏิบัติ 
   3. วิทยาศาสตร์เพื่องานโบราณคดี 
 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 วิชา ดังนี้ 
   1. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 
   2. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
   3. โบราณคดีปฏิบัติ 
       
 3.1.3  รายวิชา 
                    3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดเป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ๆ ละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา 
   300  สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  
   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

  เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา  
5  ปริญญาโท  

 

  เลขตัวที่ 2 หมายถึง กลุ่มของรายวิชา  
0         วิชาเสริมพ้ืนฐานระดับปริญญาโท  
1 วิชาบังคับระดับปริญญาโทและวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

ระดับปริญญาเอก 
2 วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  

  3 วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
  4 วิชาเลือกทุกกลุ่มวิชา  

5  วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

เลขตัวที่ 3 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
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3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

            ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมง
บรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อสัปดาห์ 
แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมวีิธีคิดดังนี้  

  

             จ ำนวนหน่วยกิต   =    บ+ป+น 
                             3 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว  คือ  

       เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็น จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
       เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
           เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
           เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
             เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3  รายวิชา 
 3.1.3.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานในสาขาวิชาโบราณคดี ต้องเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดยไม่นับ

หน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U ดังนี้  
 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น  
(Introduction to Archaeology) 

3*(3-0-6) 

300 502 ธรณีโบราณคด ี 
(Geoarchaeology) 

3*(2-2-5) 

 3.1.3.3.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  

(Theories and Research Methodology  
in Archaeology) 

3(3-0-6) 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1  
(Field Archaeology I) 

2(2-0-4) 

300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2                                1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
(Field Archaeology II)                                                     

3.1.3.3.3 หมวดวิชาบังคับเลือก  จ านวน  15 หน่วยกิต 
เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้เฉพาะด้าน ผู้เรียน

ต้องเลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว เพ่ือให้มีความรู้เฉพาะในด้านนั้น ๆ 
    กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and 
Southeast Asia) 

3(1-4-4) 

300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand) 

3(1-4-4) 

300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Archaeology) 

3(2-2-5) 

300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(Seminar on Development of Prehistoric Society)   

3(1-4-4) 

300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ืองานโบราณคดี  
(Qualitative and Quantitative Analysis  
for Archaeology) 
 
 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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    กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  

300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย   
(Seminar on Indian Archaeology) 

3(1-4-4) 

300 532 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 
(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring  
Countries) 

3(1-4-4) 

300 533 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand  
prior to the 14th century AD) 

3(1-4-4) 

300 534 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand  
from the 14th century AD to the Present) 

3(1-4-4) 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 
(Buddhist and Hindu Iconography) 

3(3-0-6) 

   
 3.1.3.3.4 หมวดวิชาเลือก   

   เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจเฉพาะด้าน 
หรือผู้เรียนอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่เปิดสอน ทั้งนี้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  แผน ข ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

300 541 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  
(Artefacts Analysis) 

3(2-2-5) 

 300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ  
(Ecofacts Analysis) 

  3(2-2-5) 

300 543 โบราณคดีชาติพันธุ์  
(Ethnoarchaeology) 

3(3-0-6) 

300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์  
(Human Osteology) 

3(2-2-5) 

300 545 เซรามิคส์โบราณในประเทศไทย 
(Ancient Ceramics in Thailand) 

3(3-0-6) 

300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ 
(Preservation of Archaeological Materials) 

3(2-2-5) 
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300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคด ี
( Principles of Preservation for Ancient Monuments 
and Archaeological Sites) 

3(3-0-6) 

300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(Cultural Resource Management) 

3(3-0-6) 

300 549 สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ  
(Seminar on Special Topics) 
 

3(1-4-4) 

3.1.3.3.5  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 แผน ก แบบ ก 1 

300 551 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 

 

  แผน ก แบบ ก 2  
300 552 วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 

  มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

 แผน ข 
300 553 การค้นคว้าอิสระ   

(Independent Study) 

 มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
       

               3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 1 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 551 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมหน่วยกิต 12 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 551 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมหน่วยกิต 12 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 551 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 551 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
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  3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น  3*(3-0-6) 

300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  3(3-0-6) 
300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย  

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3(1-4-4) 

300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 502 ธรณีโบราณคดี 3*(2-2-5) 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 2(2-0-4) 
300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  3(1-4-4) 
300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณเพ่ืองานโบราณคดี 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 8 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมหน่วยกิต 6 

 
 
 

                                                 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
300 552 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมหน่วยกิต 13 
 

  3.1.4.3  แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
  

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น 3*(3-0-6) 

300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  3(3-0-6) 
300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย   3(1-4-4) 
300 532 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 9 
 
 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 502 ธรณีโบราณคดี 3*(2-2-5) 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 2(2-0-4) 
300 533 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
3(1-4-4) 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 3(3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต 8 

 
 
 
 
 

                                                 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกติ 
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 534 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
3(1-4-4) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมหน่วยกิต 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
300 552 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมหน่วยกิต 13 
 

3.1.4.4  แผน ข กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  
  

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น 3*(3-0-6) 

300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี 3(3-0-6) 
300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ 
3(1-4-4) 

300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
 
 
 
                                                 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกติ 
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ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 502 ธรณีโบราณคดี 3*(2-2-5) 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 2(2-0-4) 
300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  3(1-4-4) 
300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ืองานโบราณคดี 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 8 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)  
300 553 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก  3 
 รวมหน่วยกิต 10 
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3.1.4.5  แผน ข กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น 3*(3-0-6) 

300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี 3(3-0-6) 
300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย   3(1-4-4) 
300 532 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 9 
 
 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 502 ธรณีโบราณคดี 3*(2-2-5) 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 2(2-0-4) 
300 533 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
3(1-4-4) 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 3(3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต 8 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 534 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
3(1-4-4) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมหน่วยกิต 9 

 
 
 
 

                                                 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกติ 
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)  
300 553 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก  3 
 รวมหน่วยกิต 10 

 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
    
300 501 โบราณคดีเบื้องต้น  

(Introduction to Archaeology) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ประวัติความเป็นมา ขอบเขตการศึกษาของวิชา 

โบราณคดี และความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดีกับสาขาวิชาการอ่ืน ๆ  
 

300 502 ธรณีโบราณคดี 
(Geoarchaeology) 

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ธรณีวิทยาเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น ปฐพีวิทยาเบื้องต้น สภาพ 

แวดล้อมการตั้งถิ่นฐาน บริบทการล าดับชั้นทับถม แนวคิดและวิธีการศึกษาด้าน
ธรณีโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที ่
   
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  

(Theories and Research Methodology in Archaeology) 
3(3-0-6) 

 องค์ความรู้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ส าคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางโบราณคดี 
 

 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1  
(Field Archaeology I) 

2(2-0-4) 

 แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการฝึกงาน 
ภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดกี าหนด  

มีการศึกษานอกสถานที ่
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300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2                                  1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 

(Field Archaeology II)                           
 การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะห์หลักฐานในห้องปฏิบัติการ และ 

การเขียนรายงาน 
มีการศึกษานอกสถานที ่

 
 

300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้   
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and 
Southeast Asia) 

3(1-4-4) 
 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย     
ก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
   
300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Archaeology) 
3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา เพื่อการแปลความสิ่งแวดล้อมในอดีต  
        มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

 

300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(Seminar on Development of Prehistoric Society)   

3(1-4-4) 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี ข้อโต้แย้ง และวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของ
สังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
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300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่องานโบราณคดี  
(Qualitative and Quantitative Analysis for 
Archaeology) 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากงานโบราณคดี  ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการทาง
โบราณคดี 

 
 

300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย   
(Seminar on Indian Archaeology) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาทางโบราณคดีของอินเดียโบราณ 
 

 

300 532 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง  
(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring 
Countries) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว 

 
 

300 533 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand prior 
to the 14th century AD) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดี ศรีวิชัย เขมร และ     
หริภุญไชย  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

 

300 534 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand from 
the 14th Century AD to the Present) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์  

มีการศึกษานอกสถานที ่
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300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 
(Buddhist and Hindu Iconography) 

3(3-0-6) 

 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม 

 
300 541 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  

(Artefacts Analysis) 
3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์โบราณวัตถุท่ีได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ  
(Ecofacts Analysis) 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
   
300 543 โบราณคดีชาติพันธุ์  

(Ethnoarchaeology) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดีชาติ พันธุ์วิทยา และการศึกษา
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 

300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์  
(Human Osteology) 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์ โครงสร้างทาง 
กายภาพ และชีวภาพของโครงกระดูกมนุษย ์ 
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300 545 เซรามิคส์โบราณในประเทศไทย 
(Ancient Ceramics in Thailand) 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวทางการศึกษา เทคโนโลยีการผลิต และ 
ประเภทของเซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย 

 

 

300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ 
(Preservation of Archaeological Materials) 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด วิธีการในการสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝึกปฏิบัติการ 
สงวนรักษาตัวอย่างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุท่ีแหล่งโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 

300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
( Principles of Preservation for Ancient Monuments 
and Archaeological Sites) 

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

 

300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(Cultural Resource Management) 

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด หลักการและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 

 

300 549 สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ  
(Seminar on Special Topics) 

3(1-4-4) 

 สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในวิชาโบราณคดี  
 
300 551 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

(Thesis)                                                            
 วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 

 
 

300 552 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                             

 วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
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300 553 การค้นคว้าอิสระ                                          มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study)                                            

 การค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี 
ชูทรงเดช 
3-1015-01583-xx-x 
 

Ph.D. (Anthropology) University of 
Michigan, USA (1996) 
M.A. (Anthropology) University of 
Michigan, USA (1986) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2526) 

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
3-7306-00214-xx-x 
 

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (2553) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

11 12 

3 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  
เอ้ือตระกูลวิทย์  
3-9299-00433-xx-x 
 

Docteur (Préhistoire, archéologie, 
histoire et civilization de l’antiquité 
et du moyen-âge) de I’Université de 
Provence (Aix-Marseille I), France 
(2004) 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2534) 

6 9 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี 
ชูทรงเดช 
3-1015-01583-xx-x 
 

Ph.D. (Anthropology) University of 
Michigan, USA (1996) 
M.A. (Anthropology) University of 
Michigan, USA (1986) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2526) 

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
3-7306-00214-xx-x 
 

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (2553) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

11 12 

3 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  
เอ้ือตระกูลวิทย์  
3-9299-00433-xx-x 
 

Docteur (Préhistoire, archéologie, 
histoire et civilization de l’antiquité 
et du moyen-âge) de I’Université de 
Provence (Aix-Marseille I), France 
(2004) 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2534) 

6 9 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก 
เลิศชาญฤทธ์ 
3-4002-00422-xx-x 
 

Ph.D. (Anthropology) Washington 
State University, USA (2001) 
M.A. (Anthropology) Washington 
State University, USA (1997) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2528) 
 

6 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 
3-1015-00590-xx-x 
 
 

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (2555) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (2549) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

8 9 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต 
ขาวเขียว 
3-5799-00252-xx-x 
 

  
 

วท.ม. (โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (2547) 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2541) 

3 3 

 
 

  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
          แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ฝึกงานภาคสนามในรายวิชา 300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 
และ 300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 โดยปฏิบัติงานที่แหล่งโบราณคดีแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ภาควิชา
โบราณคดีก าหนด และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานส่งต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือการค้นคว้า อิสระ (แผน ข)             
ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์        
ที่ปรึกษา 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้นและ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้     
 5.3  ช่วงเวลา     

แผน ก แบบ ก 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
แผน ก แบบ ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต     
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  หน่วยกิต 
แผน ข การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6  หน่วยกิต 

 

 5.5  การเตรียมการ 
(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
(2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและ

กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 32 (ดูภาคผนวก ก) 

(2)  นักศึกษาทุกแผนการศึกษาจะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 34        
(ดูภาคผนวก ก) 

(3)  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1  และแผน ก แบบ ก 2 จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceedings) หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่  7 ข้อ 37.10               
(ดูภาคผนวก ก) 
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(4)  กระบวนการวัดและการประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง   (ดู
ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ

ค้นคว้าวิจัยในงานโบราณคดี ประยุกตอ์งค์ความรู้ทางโบราณคดีและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
แปลความ และประเมินข้อมูลทางโบราณคดี และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดีได้  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ความเข้าใจใน 
องค์ความรู้และข้อถกเถียงส าคัญ
ของสาขาโบราณคดี 

1. เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาโบราณคดีที่มีความทันสมัย  

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์องค์ความรู้ทางโบราณคดี 
กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อตีความ
หลักฐานทางโบราณคดี 

2. เน้นให้รู้จักเชื่อมโยงความรู้ระหว่างโบราณคดีกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มี
ประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการคิดสร้างสรรค์งานวิจัย 

3. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และด าเนินงานวิจัย  
เฉพาะด้าน 

3. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาและการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดประเด็น เลือกหัวข้อวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูล และออกแบบโครงการวิจัย  

4. มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและ
เผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดี 

4. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความตามกระบวนการ 
วิจัยทางโบราณคดี และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับประเทศ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีจริยธรรมทางวิชาการโบราณคดี ได้แก่ 

(1)  มีความซื่อสัตย์ต่อการค้นพบและการตีความหลักฐานทางโบราณคดี 
          (2)  มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์โดยต้อง

ไมค่ัดลอกผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากรายงานวิชาการท่ีมีการวิเคราะห์ตีความหลักฐานทางโบราณคดี 
(2) ประเมินจากการไมค่ัดลอกผลงานของผู้อ่ืน และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง  

 
2.2  ด้านความรู้ 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และกระบวนการทางวิจัยทางโบราณคดี 

ดังนี้ 
(1)  มีความเข้าใจและอธิบายเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาโบราณคดี 
(2)  เข้าใจทักษะในการรวบรวมและทบทวนข้อมูลและความรู้ทางด้านโบราณคดี 
(3)  เข้าใจวิธีการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี  

  

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนเน้นด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชาโบราณคดี โดยทันต่อ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งโบราณคดี โดยการศึกษานอกสถานที่ หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในแหล่ง
โบราณคด ี
  

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 

(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) ประเมินจากความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี 

      2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชาโบราณคดี 
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ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง  ๆ จากการสอน 
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 (1)  สามารถประเมิน คัดเลือก และใช้ความรู้ทางโบราณคดี 
 (2)  เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  
 (3)  คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลความหลักฐานทางโบราณคดี 

  

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  การเรียนรู้แบบการในปัญหาเป็นฐาน 
 (2)  การเรียนรู้แบบการท าโครงงานและการอธิปรายกลุ่ม 
 (3)  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการวิจัยของอาจารย์ 

  

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ 

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห ์วิจารณ์ การน าเสนอผลงาน และการสัมมนา 
 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (2)  เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนในระหว่างการปฏิบัติงานทางโบราณคดี 

 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษา 
ต้องมคีวามรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 (2)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
 
 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
  มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
  (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 



 

35 
 

  (2)  ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 
      2.5  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
 (2)  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
 (3)  สามารถน าเสนอบทความวิชาการทางโบราณคดีได้ 
 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 (2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 (3)  ฝึกให้นักศึกษาเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 

 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้น
เรียน  

 (3)  ประเมินจากบทความวิชาการ บทความวิจัยที่นักศึกษาน าเสนอ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีความซื่อสัตย์ต่อการค้นพบและการตีความหลักฐานทางโบราณคดี 

     1.2  มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 2. ด้านความรู้ 

    2.1  มีความเข้าใจและอธิบายเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาโบราณคด ี
     2.2  เข้าใจทักษะในการรวบรวมและทบทวนข้อมูลและความรู้ทางด้านโบราณคดี 
     2.3  เข้าใจวิธีการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถประเมิน คัดเลือก และใช้ความรู้ทางโบราณคดี 
     3.2  เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  
     3.2  คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลความหลักฐานทางโบราณคดี 
 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    4.2  เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานทางโบราณคดี 
 

 5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 

    5.2  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
     5.3  สามารถน าเสนอบทความวิชาการทางโบราณคดีได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้าน 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

300 501    โบราณคดีเบื้องต้น              

300 502    ธรณีโบราณคด ี              

300 511    ทฤษฎีและระเบียบวธิีวิจยัทางโบราณคดี                
300 512    โบราณคดภีาคสนาม 1              
300 513    โบราณคดภีาคสนาม 2              
300 521    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย  
               และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้              

300 522    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย              

300 523    โบราณคดีสิ่งแวดล้อม              

300 524    สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์              

300 525    การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณเพื่องานโบราณคด ี              
300 531    สัมมนาโบราณคดีอินเดีย                

300 532    สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง               
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รายวิชา 

1. ด้าน 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

300 533    สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย       
               กอ่นพุทธศตวรรษที่ 19 

             

300 534    สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
               ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถงึปัจจุบัน 

             

300 535    ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู               

300 541    การวิเคราะห์โบราณวัตถ ุ              

300 542    การวิเคราะห์นิเวศวัตถ ุ              

300 543    โบราณคดีชาติพันธุ ์              

300 544    วิทยาการกระดกูมนุษย ์              

300 545    เซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย              

300 546    การสงวนรักษาโบราณวัตถุ              

300 547    หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี              

300 548    การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม              

300 549    สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ              
300 551    วิทยานิพนธ์              
300 552    วิทยานิพนธ์              
300 553    การค้นคว้าอิสระ              
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการ เปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา          
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
 (1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืน  ๆ ที่
ผู้เรียนได้รับมอบหมาย  
 (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัย
ที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม              
เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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 (4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 เกณฑ์ อ่ืน ๆ ดังนี้ 
  1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  2  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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  3  เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของหลักสูตร ดังนี้  
   3.1  แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ผ่านการฝึกปฏิบัติงานขุดค้นทาง
โบราณคดีด้วยตนเองในแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง (นอกเหนือจากรายวิชา 
300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 และ 300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2) จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีส่งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3.2  แผน ข ผ่านการฝึกปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีด้วยตนเองในแหล่ง
โบราณคดี 3 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง (นอกเหนือจากรายวิชา 300 512 โบราณคดภีาคสนาม 1 
และ 300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีส่งต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 (1)  มีการให้ค าแนะน าให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร    
ที่สอน 
 (2)  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและการวัด  

ประเมินผลให้ทันสมัย 
(3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ หรือการ
ลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ   

(4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ 
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
(6)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(7)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้               

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการบริหารโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร       
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 
เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตาม 
และด าเนินการเพ่ือให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้มีการด าเนินการประเมินผลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
 
2. บัณฑิต   

2.1  คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5   
ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บััณฑิต  

2.2  การท างานหรือการประกอบอาชีพอิสระ รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษา    
มีความคิดริเริ่มในการตั้งประเด็นปัญหา วิเคราะห์วิจัยในทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ ทั้งหมดนี้เป็น
การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน  

2.3  ผลงานของนักศึกษาและผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา มีการส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ บทความ
วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ลงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทิััผ่านการคัดกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) หรือการน าเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
3. นักศึกษา  

3.1  กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  
หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับ และเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกันระหว่าง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปอย่างมรีะบบ มีคุณภาพดี โดยมีการจัดสอบ
ตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร 
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ส าหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางด้านการวิจัยนั้น รายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตรไดพ้ยายามสอดแทรกระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ ด้วย 

3.2  การควบคุมดูแล และการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว   
หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านมีการระบุวันและเวลาที่นอกเหนือจาก

เวลาเรียนของรายวิชาต่าง ๆ (Office Hours) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการแนะแนว นอกจากนี้หลักสูตรยังก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา
ทางวิชาการตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นการควบคมุรวมถึงให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษา  
  
4. อาจารย ์  

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการสนับสนุนให้ไปเสนอ 

ผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมให้ท างาน
วิจัยและเขียนบทความวิจัย ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถและสนับสนุนการท างานวิจัยอย่าง
สร้างสรรคต์ามความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน และเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

4.2  การรับอาจารย์ใหม ่ 
หลักสูตร ฯ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์เหมาะสม โปร่งใส ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ในหลักสูตรมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง   

4.3  อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมี

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตร ฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 
มีการออกแบบ หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท า รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพความจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน 
รวมถึงมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

5.1  การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการให้บัณฑิตมี
ความสามารถขั้นสูงในการวิจัย อันจะน าไปสู่การผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  
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5.2  การประเมินผู้เรียน หลักสูตร ฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ 
ซึ่งผู้สอนจะมีกระบวนการก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยก ากับให้มีการประเมินตามสภาพความจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

5.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการตั้งประเด็นปัญหา
และการวิเคราะห์วิจัย  

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
หลักสูตร ฯ ให้ความส าคัญต้อการพัฒนาผลการดาัเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาัเนินงานที่รายงานในมคอ. 7 ในปีที่ผ่านมา   
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หลักสูตร ฯ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีการด าเนินการปรับปรุง
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ 
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพ 
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มี ผลด าเนินการบรรลุ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม              
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย โต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือขา่ยอินเตอร์เนตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์
ของคณะ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ขั้นตอนการประเมิน  

1. แต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณาจารย์ในภาควิชา 

2. คณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
3. คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน 
4. คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

  
 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมิน 
  2.2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
           ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน
ทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
  2.2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
           ด าเนินการส ารวจข้อคิดเห็น ข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอกเกี่ยวกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร  
 
 



 

49 
 

  2.2.3  ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
           (1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา 
โดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือ 
           (2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็น
ระยะ ๆ และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 
5 ป ี
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
       จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  กรณีที่พบปัญหาของ 
รายวิชา สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มี  
ผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
       การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

(2)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
(3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวรัศมี ชูทรงเดช 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Anthropology) University of Michigan, USA (1996) 
M.A. (Anthropology) University of Michigan, USA (1986) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

    
   สังกัด 
 คณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   รัศมี ชูทรงเดช. (2559). “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่ใน

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่ม 1-9.” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). รวม 2,432 หน้า. 

   รัศมี ชูทรงเดช, จิรัสสา คชาชีวะ และประสิทธิ์ เอ้ือตระกูลวิทย์ . (2558). “ไก่ในบริบททาง 
โบราณคดี.” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 165 หน้า. 

  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
   Chitkament, T. , Gillard, C.  and Shoocongdej, R. (2016) . “Tham Lod rockshelter (Pang 

Mapha district, north-west Thailand) :  Evolution of the Lithic assemblages during 
the late Pleistocene.” Quaternary International: p. 151-161. (SCOPUS) 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หนังสือ 

   รัศมี ชูทรงเดช. (2559). วัฒนธรรมโลงไม้ไทยในบริบทอาเซียน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 264 หน้า. 

 
บทความทางวิชาการ 

    Marwick, B. Van Vlack, H.G., Conrad, C., Shoocongdej, R., Thongcharoenchaikit, C. and 
Kwak, S. (2016). “Adaptation to sea level change and transitions to agriculture at 
Khao Toh Chong rocksheleter, Peninsular Thailand.”  Journal of Archaeological 
Science: p. 1-15. (SCOPUS) 

 
   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 31 ปี  

   ระดับปริญญาตรี  
   300 111 โบราณคดีเบื้องต้น  
   300 210 ประวัติแนวคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี  
   300 220 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
   300 340 ระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี 

 

 

 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 
   300 500 ทฤษฎีทางโบราณคดี  
   300 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  
   300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
   300 522 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  
   300 531 โบราณคดีชาติพันธุ์  
   300 652 ประเด็นคัดสรรในงานโบราณคดี  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ-นามสกุล 

นายสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ศศ.บ. (โบราณคดี)  เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

    
   สังกัด 
 คณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2559). “พัฒนาการของเมืองอู่ทองจากหลักฐานทางโบราณคดี.” ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 179 หน้า. 
 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หนังสือ 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2559). เมืองโบราณอู่ทอง: ผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่เนินพลับพลา           

ปี 2558. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 259 หน้า. 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2559). โบราณคดเีมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 255 หน้า. 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2558). ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 328 หน้า. 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2558). เมืองโบราณอู่ทอง: บรรณนิทัศน์ด้านประวัติศาสตร์และ โบราณคดี. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. (บรรณาธิการ). 331 
หน้า. 
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บทความทางวิชาการ 
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2558). “นครปฐม: เมืองท่าอันประเสริฐในสมัยทวารวดีและประตูสู่การค้าบน

เส้นทางสายไหมทางทะเล.” เมืองโบราณ. 41, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม): หน้า 37-52. (TCI     
กลุ่ม 2) 

   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (2557). “การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี: มุมมองจากงานโบราณคดีเมือง
นครปฐม.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 34, 1 (มกราคม – เมษายน): หน้า 9-29. (TCI 
กลุ่ม 1) 

 
   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี  

ระดับปริญญาตรี  
300 132 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1  
300 221 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1  
300 222 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2  
300 232 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2  
301 206 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยโดยสังเขป  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
300 511 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 1  
300 513 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
300 515 การใช้เอกสารโบราณประกอบวิชาโบราณคดี  
300 516 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ชื่อ-นามสกุล 
นายประสิทธิ์ เอ้ือตระกูลวิทย์ 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Docteur (Préhistoire, archéologie, histoire et civilization de l’antiquité  
et du moyen-âge) de I’Université de Provence (Aix-Marseille I), France (2004) 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 

    
   สังกัด 
 คณะโบราณคดี  ภาควิชาโบราณคดี 
 

   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   รัศมี ชูทรงเดช, จิรัสสา คชาชีวะ และประสิทธิ์ เอ้ือตระกูลวิทย์ . (2558). “ไก่ในบริบททาง 
โบราณคดี.” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 165 หน้า. 

  

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หนังสือ 

   ประสิทธิ์ เอ้ือตระกูลวิทย์. (2557). คู่มือวิเคราะห์กระดูกไก่. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 99 
หน้า. 

 

บทความทางวิชาการ 
   Sunisa Imdirakphol, Antoine Zazzo,  Prasit Auetrakulvit, Chaturaporn Tiamtinkrit, Alain Pierret, 

Hubert Forestie and Valéry Zeitoun. (2017). “The perforated stones of the Doi Pha Kan 
burials (Northern Thailand): A Mesolithic singularity.” Comptes Rendus - Palevol: p. 
351-361. (SCOPUS) 

https://www.researchgate.net/researcher/2034459227_Prasit_Auetrakulvit
https://www.researchgate.net/researcher/2021344762_Winayalai_Chinnawut
https://www.researchgate.net/profile/Valery_Zeitoun2
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   Valéry Zeitoun, Chinnawut Winayalai, Régis Debruyne and Prasit Auetrakulvit.  ( 2015) . 
“Assessing the occurrence of Stegodon and Elephas in China and Southeast Asia during 
the Early Pleistocene. ”  Bulletin de la Societe Geologique de France t. 186, no6:  p. 
413-427. (SCOPUS) 

 

   Valéry Zeitoun, Winayalai Chinnawut, Régis Debruyne, Stéphane Frère and Prasit Auetrakulvit. 
(2015). “A sustainable review of the Middle Pleistocene benchmark sites including the 
Ailuropoda–Stegodon faunal complex: The Proboscidean point of view.” Quaternary 
International: p. 12-26. (SCOPUS) 

 
   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี  

ระดับปริญญาตรี  
300 110 โบราณคดีเบื้องต้น  
300 112 โบราณคดีปฏิบัติเบื้องต้น  
300 231 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรปและแอฟริกา 
300 250 การขุดค้นทางโบราณคดี  
300 330 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
300 503 โบราณคดีปฏิบัติ 1  
300 520 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภาคแผ่นดินใหญ่และภาคหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
300 530 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://www.researchgate.net/profile/Valery_Zeitoun2
https://www.researchgate.net/researcher/2034459227_Prasit_Auetrakulvit
https://www.researchgate.net/profile/Valery_Zeitoun2
https://www.researchgate.net/researcher/2021344762_Winayalai_Chinnawut
https://www.researchgate.net/profile/Regis_Debruyne
https://www.researchgate.net/researcher/2034459227_Prasit_Auetrakulvit


 

 
 

83 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ-นามสกุล 

นายธนิก เลิศชาญฤทธ์ 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Anthropology) Washington State University, USA (2001) 
M.A. (Anthropology) Washington State University, USA (1997) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2528) 

    
   สังกัด 
 คณะโบราณคดี  ภาควิชาโบราณคดี 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2558). “นวัตกรรมการสอนตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล

ข้อมูลและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ.” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 59 หน้า. 

   ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2557). “คนกับดิน: ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.” ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 129 หน้า. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หนังสือ 
   ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2560). ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. นนทบุรี: มิวเซียม

เพรส. 144 หน้า. 
   ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2559). การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์ 

มานุษยวิทยาสิรินธร. 222 หน้า. 
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บทความทางวิชาการ 
   ธนิก เลิศชาญฤทธ์. (2560). “สุขภาพและโรคภัยของทารกและเด็กยุคก่อนประวัติศาสตร์ในช่วง

เริ่มต้นกสิกรรมเข้มข้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่.” ด ารงวิชาการ 16,1 
(มกราคม - มิถุนายน): หน้า 1-46. (TCI กลุ่ม 1) 

   Lertcharnrit, Thanik.  ( 2017) .  “ Archaeological Heritage Management in Thailand. ” 
American Anthropologist 119,1 (2017): p. 134-136. (SCOPUS) 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
300 212 วิวัฒนาการของมนุษย์  
300 231 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรปและแอฟริกา 
300 233 อารยธรรมโลกโดยสังเขป  
300 360 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
   
ระดับบัณฑิตศึกษา 
300 500 ทฤษฎีทางโบราณคดี  
300 502 โบราณคดีปฏิบัติ 2  
300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมซับซ้อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์  

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)    

 

   สังกัด 
 คณะโบราณคดี  ภาควิชาโบราณคดี 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. (2560). “สถานภาพความรู้ด้านโบราณคดีกรุงเทพมหานคร: ข้อมูล 
ทิศทาง และแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต.” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร. 274 หน้า. 

   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. (2557). “วิถีเลื่อนฤทธิ์: วิถีการอนุรักษ์ชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร.” 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 72 หน้า. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หนังสือ 
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. (2559). ก่อร่างสร้างเมืองจากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูล

ใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 173 หน้า. 
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บทความทางวิชาการ 

   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. (2558). “โบราณคดีเมือง: แนวคิดและวิธีการ.” วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 88, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม): 23-39. (TCI กลุ่ม 1) 

 
 
 

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
300 211 เทคโนโลยีสมัยโบราณ  
300 223 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 3 
300 232 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
300 260 หลักการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
300 350 การวิเคราะห์แปลความทางโบราณคดี  
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
300 512 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 2 
300 513 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
300 517 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19  

จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ชื่อ-นามสกุล 

นายชวลิต ขาวเขียว  

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วท.ม. (โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

  ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541) 

 

   สังกัด 
 คณะโบราณคดี  ภาควิชาโบราณคดี 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ชวลิต ขาวเขียว, กฤษณพล วิชพันธุ์ และโสภิณ อาชวเมธากุล. (2560). ชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัยเพ่ือก าหนดขอบเขตที่ดิน ก าแพงเมือง-คูเมือง กรมธนารักษ์ ประจ าปี 2560 
จ านวน 12 เมือง. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง. 11 เล่ม. รวม 
275 หน้า. 

 ชวลิต ขาวเขียว, กฤษณพล วิชพันธุ์ และโสภิณ อาชวเมธากุล. (2559). ชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัยเพ่ือก าหนดขอบเขตที่ดิน ก าแพงเมือง-คูเมือง กรมธนารักษ์ ประจ าปี 2559 
จ านวน 12 เมือง. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง. 12 เล่ม. รวม 
280 หน้า 

 ชวลิต ขาวเขียว. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศเขต
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน). 112 หน้า. 
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 ชวลิต ขาวเขียว. (2558). ชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขตที่ดิน ก าแพง
เมือง-คูเมือง กรมธนารักษ์ ประจ าปี 2558 จ านวน 22 เมือง. ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยจาก
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง. 22 เล่ม. รวม 480 หน้า 

 
   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี  

ระดับปริญญาตรี  
300 150 การส ารวจทางโบราณคดี 
300 251 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม 
300 252 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาส าหรับวิชาโบราณคด ี
300 253 วิทยาศาสตร์ในงานโบราณคดี 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
300 523 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาเพ่ืองานโบราณคดี 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับสมัครนักศึกษาที่แท้จริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 

 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโบราณคดีจึงได้
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 6 คน โดยมีผลสรุปของการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
 

1. สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโบราณคดี ได้เรียนเชิญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับ พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ  อดีตอาจารย์ภาควิชาโบราณคดี 
2. นายสมชาย ณ นครพนม   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมศิลปากร  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ ดร.วินัย พงษ์ศรีเพียร  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์  
2. ดร.อมรา ศรีสุชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมศิลปากร  
3. ดร.ภัคพดี อยู่คงดี    ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรมศิลปากร  

ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอให้แก้ไขเนื้อหาในด้านบริบท โครงสร้างของหลักสูตร (ดูตาราง
ประกอบหน้าถัดไป) และการบริหารงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 

1. แก้ไขปรัชญาเป็น “โบราณคดีเป็นการศึกษารากฐานวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” 
2.  แก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็น “เพ่ือผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้               

ความเชี่ยวชาญ และทักษะในสาขาโบราณคดี และมรดกวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 

3. ควรลดจ านวนหน่วยกิตลง และควรปรับหน่วยกิตให้มีจ านวน 3 หน่วยกิตเท่ากัน ทั้งหมด 
ยกเว้นวิชาโบราณคดีปฏิบัติ 1, 2 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานโบราณคดี
ภาคสนามมากยิ่งขึน้ 

4. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนแบบสัมมนาและการ
ค้นคว้าวิจัย มากกว่าการบรรยายองค์ความรู้ หรือเพ่ิมสื่อการสอนที่มีความทันสมัย 
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5. ควรท าความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรได้ม ี
โอกาสเข้ามาศึกษาต่อ 

6. ควรหาโอกาสในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
7. ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของหลักสูตรหรือนักศึกษา มากกว่าเน้นปริมาณนักศึกษา 

เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเฉพาะที่มีความส าคัญกับประเทศ  
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ตารางแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 
แผน ก  

แบบ ก 1 
- วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 39 หน่วยกิต เห็นด้วยกับการประชุม ครั้งที่ 1 

แผน ก  
แบบ ก 2 

- รวม 42 หน่วยกิต 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
- วิชาบังคับร่วม 9 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับเฉพาะ 18 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

- รวม 39 หน่วยกิต 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
- วิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

เห็นด้วยกับการประชุม ครั้งที่ 1 

แผน ข - รวม 42 หน่วยกิต 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
- วิชาบังคับร่วม 9 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับเฉพาะ 18 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

- รวม 39 หน่วยกิต 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
- วิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

เห็นด้วยกับการประชุม ครั้งที่ 1 
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รายวิชา หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 
เสริมพ้ืนฐาน 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
1. โบราณคดีเบื้องต้น  
2. เทคโนโลยีสมัยโบราณ 
3. โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย  
    หรือโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ไทยสังเขป  

1. โบราณคดีเบื้องต้น  
2. ธรณีโบราณคดี  
* สามารถโอนหน่วยกิตได้หากเคยได้ B ขึ้นไป 

เห็นด้วยกับการประชุม  
ครั้งที่ 1 

วิชาบังคับร่วม 
 

1. ทฤษฎีทางโบราณคดี 
2. การวิจัยและตีความทางโบราณคดี  
3. โบราณคดีปฏิบัติ 1  
4. โบราณคดีปฏิบัติ 2   

1. ทฤษฎีและการวิจัยทางโบราณคดี  
2. โบราณคดีปฏิบัติ 1   
3. โบราณคดีปฏิบัติ 2   
 

เห็นด้วยกับการประชุม  
ครั้งที่ 1 

วิชาบังคับเฉพาะ 
(โบราณคดสีมัย 
ประวัติศาสตร์) 

 

1. โบราณคดีอินเดีย  
2. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ประเทศ   
    ใกล้เคียง 1  
3. โบราณคดีประเทศใกล้เคียง 2   
4. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ไทย  
5. ประติมานวิทยาทางพุทธศาสนาและ  
    ศาสนาฮินดู  
6. การใช้เอกสารโบราณประกอบวิชาโบราณคดี  
7. สัมมนาโบราณคดีไทยก่อน พ.ศ.1800  
8. สัมมนาโบราณคดีไทยหลัง พ.ศ.1800  

1. โบราณคดีอินเดีย 
2. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชีย  
    ตะวันออกเฉียงใต้  
3. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศ  
    ไทยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19  
4. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ไทยหลัง     
    พุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน  
5. ประติมานวิทยาทางพุทธศาสนาและ  
    ศาสนาฮินดู 
 

เสนอให้ปรับและเพ่ิมวิชา 
1. สัมมนาโบราณคดีอินเดีย 
    และจีน 
2. เทคนิคสถาปัตยกรรมโบราณ 
3. การจัดการทรัพยากรทาง 
    วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถาน     
    ศึกษา 
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รายวิชา หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
ความเห็นจากการประชุม 

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 
วิชาบังคับเฉพาะ 

(โบราณคดี 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์) 

 

1. สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
    ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาค      
    แผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ  
2. สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
    ในไทย 
3. โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  
4. ธรณีและปฐพิวิทยาโบราณคดี  
5. สัมมนาพัฒนาการสังคมสมัยก่อน  
    ประวัติศาสตร์  
6. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ 

1. สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
    ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. โบราณคดสีมัยก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 
3. โบราณคดีสิ่งแวดล้อม 
4. โบราณคดีของสังคมซับซ้อนสมัยก่อน    
    ประวัติศาสตร์  
5. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ 
 

เห็นด้วยกับการประชุม  
ครั้งที่ 1 

วิชาเลือก 
 

1. ธรณีและปฐพีวิทยาโบราณคดี  
2. สัมมนาโบราณคดีเอเชีย เอเชียตะวันออก  
    เฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
3. เครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ในไทย  
4. การสงวนรักษาโบราณวัตถุ  
5. การสงวนรักษาโบราณสถาน  
6. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
7. อักษรโบราณในประเทศไทย  

1. สัมมนาโบราณคดีในประเทศไทย  
2. การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  
3. การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ  
4. โบราณคดีชาติพันธุ์  
5. วิทยาการกระดูกมนุษย์  
6. เครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ในไทย 
7. การสงวนรักษาโบราณวัตถุ  
8. การสงวนรักษาโบราณสถาน  
9. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

เสนอให้แก้ไขชื่อวิชา  
“เครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ใน 
ประเทศไทย” เป็นวิชา 
“เซรามิคส์ในประเทศไทย” 
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2. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา 
 การประเมินความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะ 
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ในครั้งนี้มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จ านวน
ทั้งสิ้น 15 คน (n) จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 -
2560 จ านวน 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด อยู่ในแผนการศึกษา แผน ก 
แบบ ก 2  

ทั้งนี้ผลระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
(5), มาก (4), ปานกลาง (3), น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) มีผลระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียด  
 

2.1 ความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตร 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ความพึงพอใจ 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.1.1 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (42) 4.20 0.86 มาก 
2.1.2 ความเหมาะสมของวิชาบังคับร่วม (9) 3.93 0.96 ปานกลาง 
2.1.3 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคับเฉพาะกลุม่ (18) 3.93 0.96 ปานกลาง 
2.1.4 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของวิชาเลือก (3) 3.73 0.96 ปานกลาง 
2.1.5 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ (12) 4.53 0.64 มาก 
2.1.6 ความเหมาะสมของจ านวนวิชาเสริมพื้นฐาน (9 รายวิชา) 3.87 1.06 ปานกลาง 
2.1.7 มีรายวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน 2.80 0.94 น้อย 
2.1.8 มีรายวิชาปฏิบัติเพียงพอ 3.60 0.91 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมในแง่ความเห็นที่มีต่อความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 3.83 0.50 ปานกลาง 

 

 
 จากตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงสร้าง
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี พ.ศ. 2556 มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นและความพึง
พอใจ โดยรวมระดับปานกลาง ( X = 3.83 และ S.D. = 0.50) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องจ านวน              
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ ( X = 4.53 และ S.D. = 0.64) รองลงมาคือจ านวนหน่วยกิตต่อหลักสูตร ( X
= 4.20 และ S.D. = 0.86) ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่องของความ
หลากหลายของรายวิชา ( X = 2.80 และ S.D. = 0.94)  
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2.2 ความคิดเห็นต่อส่วนเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ความพึงพอใจ 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.2.1 เนื้อหาวิชามีความน่าสนใจ 4.13 0.64 มาก 
2.2.2 เนื้อหาวิชามีความหลากหลาย 3.27 0.80 ปานกลาง 
2.2.3 เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.53 1.19 ปานกลาง 
2.2.4 เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.33 0.82 มาก 
2.2.5 เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3.40 0.74 ปานกลาง 
2.2.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ 3.40 1.06 ปานกลาง 
2.2.7 เนื้อหาของวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 3.67 0.98 ปานกลาง 
2.2.8 เนื้อหาวิชาครอบคลุมและสอดคล้องกับช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา 4.00 1.13 มาก 
2.2.9 รายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาซ้ าซ้อน  2.67 0.62 น้อย 
2.2.10 การจัดเนื้อหาและการก าหนดระดับชั้นปีให้ศึกษามีความเหมาะสม 4.00 0.85 มาก 
2.2.11 เนื้อหาวิชาเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพและน าไปปฏบิัติไดจ้ริง 4.20 0.68 มาก 
2.2.12 เนื้อหาวิชาส่งเสริมการเช่ือมโยงความรู้กับสาขาวิชาอื่น ๆ 3.80 0.77 ปานกลาง 
2.2.13 เนื้อหาวิชาส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรียน  4.47 0.68 มาก 
2.2.14 หลักสูตรมุ่งเน้นใหผู้้เรียนมีศักยภาพในวิชาชีพ  4.53 0.52 มาก 
2.2.15 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม 4.87 0.35 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมในแง่ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของหลกัสูตร 3.88 0.57 ปานกลาง 

 

 
 จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยรวม ระดับปานกลาง ( X = 3.88 และ 
S.D. = 0.57) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ( X = 4.87 และ S.D. = 0.35) รองลงมาคือเรื่องหลักสูตร
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในวิชาชีพ ( X = 4.53 และ S.D. = 0.52) และเนื้อหาวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน ( X = 4.47 และ S.D. = 0.68) ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อย
ที่สุดในเรื่องรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาซ้ าซ้อน ( X = 2.67 และ S.D. = 0.62)   
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2.3 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายวิชา 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.3.1 มีประมวลการเสนอรายวิชาที่สอน (ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ หัวข้อ
เรื่อง วิธีสอน และกิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล หนังสืออ่านประกอบ) มีเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

4.47 0.52 มาก 

2.3.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน 4.60 0.51 มาก 

2.3.3 มีความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู ้ 4.60 0.51 มาก 

2.3.4 สื่อการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับเนื้อหา 4.40 0.83 มาก 

2.3.5 มีการฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ 4.87 0.35 มาก 

2.3.6 มีเกณฑ์การวดัและการประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจนและยตุิธรรม 4.47 0.64 มาก 

2.3.7 มีการวัดและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4.07 0.80 มาก 

2.3.8 มีรูปแบบการวัดผลหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 4.13 0.92 มาก 

2.3.9 มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.20 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมในแง่ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 4.42 0.26 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ( X = 4.42 
และ S.D. = 0.26) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องอาจารย์มีการฝึก
ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ( X = 4.87 และ S.D. = 0.35) รองลงมาคืออาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน และมีความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.60 และ S.D. = 0.51) 
ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่องอาจารย์มีการวัดและการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.07 และ S.D. = 0.80)   
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2.4 ความคิดเห็นต่ออาจารย์ในแง่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

รายวิชา 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.4.1 ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค 4.67 0.49 มาก 

2.4.2 อุทิศตนให้กับการสอน 4.60 0.51 มาก 

2.4.3 เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 4.67 0.49 มาก 

2.4.4 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.80 0.41 มาก 

2.4.5 มีความตรงต่อเวลา 4.67 0.49 มาก 

2.4.6 มีความเสียสละเห็นแก่ส่วนรวม 4.40 0.51 มาก 

2.4.7 ให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือนักศึกษา 4.87 0.35 มาก 

2.4.8 เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา มีความสามารถในการใหค้ าปรกึษา แนะน า 
และให้เวลาแก่นักศึกษา 

4.73 0.46 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นต่ออาจารย์ในแง่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.68 0.14 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่ออาจารย์           
ในแง่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจโดยรวม
ระดับมาก ( X = 4.68 และ S.D. = 0.14) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องอาจารย์ให้ความ
เอาใจใส่และช่วยเหลือนักศึกษา ( X = 4.87 และ S.D. = 0.35) รองลงมาคืออาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ( X = 4.80 และ S.D. = 0.41) ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่อง
อาจารย์มีความเสียสละและเห็นแก่ส่วนรวม ( X = 4.40 และ S.D. = 0.51)   
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2.5 ความคิดเห็นต่อตัวของนักศึกษา 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายวิชา 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.5.1 มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในสาขาวิชา  3.20 0.56 ปานกลาง 
2.5.2 มีความพอใจและตั้งใจท่ีจะศึกษา 4.27 0.88 มาก 
2.5.3 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายในช้ันเรียน 3.87 0.64 ปานกลาง 
2.5.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาที่เรียน 4.07 0.26 มาก 
2.5.6 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา 4.33 0.82 มาก 
2.5.7 สนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการวิชาชีพ 4.00 0.76 มาก 
2.5.8 นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจในภมูิปัญญาไทย 4.47 0.92 มาก 
2.5.9 นักศึกษามีระเบียบวินัย 3.80 0.68 ปานกลาง 
2.5.10 นักศึกษามีส านึกสาธารณะ 4.20 0.86 มาก 

นัก  2.5.11 นักศึกษามีความสามารถพิเศษด้านวิชาชีพ 3.40 0.74 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นต่อตัวนักศึกษา 3.96 0.41 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อตัวของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจโดยรวมระดับปานกลาง ( X = 3.96 และ S.D. 
= 0.41) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องนักศึกษาเห็น
คุณค่าและมีความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ( X = 4.47 และ S.D. = 0.92) รองลงมาคือ นักศึกษามีความ
พอใจและตั้งใจที่จะศึกษา ( X = 4.27 และ S.D. = 0.88) ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่องนักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในสาขาวิชา ( X = 3.20 และ S.D. = 0.56)   
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2.6 ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในการเรียนการสอน 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายวิชา 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.6.1 ปริมาณหนังสือ เอกสาร วารสารและต ารา 3.53 0.99 ปานกลาง 
2.6.2 ความทันสมัยของหนังสือ เอกสาร วารสาร และต ารา 3.53 0.99 ปานกลาง 
2.6.3 ปริมาณคอมพิวเตอร ์ 2.33 0.82 น้อย 
2.6.4 การใช้โสตทัศนูปกรณ์การเรยีนการสอน  3.47 0.83 ปานกลาง 
2.6.5 โสตทัศนูปกรณ์ใช้งานได้  3.07 1.16 ปานกลาง 
2.6.6 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมยั  3.80 1.08 ปานกลาง 
2.6.7 ความเหมาะสมในการจดัสถานท่ีเรียน 3.53 1.30 ปานกลาง 
2.6.8 มีท่ีนั่งหรือท่ีท างานของนักศึกษาเพียงพอ 3.13 1.51 ปานกลาง 
2.6.9 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา และแนะแนวด้านการศึกษา 3.40 1.06 ปานกลาง 
2.6.10 มีการให้บริการ ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต 1.93 0.80 น้อยที่สุด 
2.6.11 มีสถานท่ีออกก าลังกาย และอุปกรณ์กีฬา 1.67 0.90 น้อยที่สุด 
2.6.12 มีการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.47 0.92 ปานกลาง 
2.6.13 มีการจัดหาทุนการศึกษา : กองทุนกู้ยืมให้นักศึกษา 3.27 1.22 ปานกลาง 
2.6.14 มีสถานท่ีให้บริการถ่ายเอกสารเพียงพอ 3.20 1.01 ปานกลาง 
2.6.15 มีบริการสืบค้นข้อมลูจาก Internet เพียงพอ 3.07 1.53 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมในแง่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในการเรียนการสอน 3.06 0.62 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อด้าน 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจโดยรวม
ระดับปานกลาง ( X = 3.06 และ S.D. = 0.62) ในทุกหัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องปริมาณหนังสือ 
เอกสาร และต ารา และความทันสมัยของหนังสือ เอกสาร และต ารา ( X = 3.53 และ S.D. = 0.99) 
รองลงมาคือการใช้โสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน และหน่วยงานรับผิดชอบมีการจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา ( X = 3.47 และ S.D. = 0.92) ขณะที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด
ในเรื่องสถานที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์กีฬา ( X = 1.67 และ S.D. = 0.90)   
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2.7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแหล่งฝึกประสบการณ์ 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายวิชา 
ผล 

X  S.D. ระดับ 
2.7.1 นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรยีนมาในการฝึกงานมากน้อยเพียงใด 3.60 0.80 ปานกลาง 
2.7.2 ระยะเวลาในการฝึกงานมีความเหมาะสม 3.00 0.78 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแหล่งฝึกประสบการณ์ 3.30 - ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแหล่งฝึก
ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยรวมระดับปานกลาง ( X = 3.30) ในทุก
หัวข้อการประเมิน 
 โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่องการได้ใช้ความรู้ที่
เรียนมาในการฝึกงานมากน้อยเพียงใด ( X = 3.60 และ S.D. = 0.80) ขณะที่นักศึกษามีระดับความ    
พึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่องระยะเวลาในการฝึกงาน ( X = 3.00 และ S.D. = 0.78)   
 

2.8 การประเมินและพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรด้านรายวิชา 
 รายวิชาเสริมพื้นฐาน 

300 111 โบราณคดีเบื้องต้น 
-   ควรเน้นให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านโบราณคดีเข้าใจง่ายขึ้น (ปรับพื้นฐาน) 
300 211 เทคโนโลยีสมัยโบราณ  
-   ควรปรับปรุงโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาคการศึกษา เนื้อหามีมากเกินไปในการเรียนให้หมด 
และมีประสิทธิภาพภายในวิชาเดียว 
-   ควรปรับปรุงต าราเรียนให้ทันสมัยมากข้ึน 
300 220 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

 -   ไม่ควรเป็นวิชาเฉพาะ แต่ให้น าไปเสริมกับวิชาโบราณคดีเบื้องต้นแทน 
 
 รายวิชาบังคับร่วม 

300 500 ทฤษฎีทางโบราณคดี  
- ควรเปลี่ยนมาเรียนในปี 1 เทอม 2 หรือปี 2 เพ่ือผู้ที่ ไม่มีพ้ืนฐานหรือประสบการณ์น้อย     

ได้สามารถใช้ความรู้จากการเรียนโบราณคดีในเทอมที่ 1 มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนมาแล้ว และ
เข้าใจเนื้อหาได้ดี 
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- อยากให้มีกรณีศึกษาหรือตัวอย่างมากข้ึน 
- นักศึกษาหลายคนอาจไม่เห็นความส าคัญในการใช้ทฤษฎี เพราะไม่เป็นที่แพร่หลายในการ

ท างานทางด้านโบราณคดีในสายวิชาชีพ 
 

302 501 วิธีการวิจัยและตีความทางโบราณคดี 
 -    ควรเรียนเชื่อมโยงกับวิชาทฤษฎีทางโบราณคดี เพ่ือให้น ามาใช้กับงานวิจัยจริงได้ 
 -    ควรก ากับดูแลนักศึกษาให้มากกว่านี้ เนื่องจากที่ผ่านมาให้เวลาน้อยมาก 

300 502 โบราณคดีปฏิบัติ 1 
 -    ควรเพิ่มจ านวนเวลาที่ใช้ในการสอน และเพ่ิมเนื้อหาในการเรียนการสอนมากขึ้น 
 -    ควรแยกการออกภาคสนามให้เหมาะสมกับสาขาท่ีเรียน 
 -    อาจรวมวิชาโบราณคดีปฏิบัติให้เหลือเพียงวิชาเดียว เนื่องจากผู้ที่จบสาขาโบราณคดีมามี

พ้ืนฐานในระดับหนึ่งแล้ว และการออกภาคสนามเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น      
แต่ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบสาขาโบราณคดีมาการออกภาคสนามเป็นเพียงการให้รู้ถึงกระบวนการ
ท างานเท่านั้น เพราะไม่สามารถใช้ประกอบอาชีพเป็นนักโบราณคดีได้ โดยเฉพาะการเป็นนัก
โบราณคดีกรมศิลปากร 
300 503 โบราณคดีปฏิบัติ 2 

 -   อาจารย์ควรดูแล ก ากับ ให้ค าปรึกษานักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานภาคสนามด้วย  
 -   ควรก าหนดระยะเวลาเก็บชั่วโมงภาคสนามให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับนักศึกษา

ที่มีพ้ืนฐานทางด้านโบราณคดีอยู่แล้ว 
 
 รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 

- ควรรวมวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 1 และ 2 ให้เป็นรายวิชาเดียว 
โดยให้เห็นภาพกว้างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจลดรายละเอียดของแต่ละ
ประเทศ แต่ให้เน้นความสัมพันธ์กับโบราณคดีไทยมากขึ้น 
-   วิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยควรแบ่งเป็น 2 วิชา คือ โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เพ่ือที่จะได้แบ่งเนื้อหาให้ไม่
มากจนเกินไปในวิชาเดียว  

 
 รายวิชาบังคับ 

300 520 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้          
ภาคแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- ต้องการให้มีแหล่งโบราณคดีที่เป็นสื่อให้นักศึกษาชมประกอบการสอน เพ่ือให้เข้าใจให้
ชัดเจนมากข้ึน 
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300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ืองานโบราณคดี 
- ควรใช้ตัวอย่างจากงานโบราณคดีจริงมาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้เห็นวิธีการวิเคราะห์ และ
แปลความได้ดียิ่งขึ้น  
- การเรียนการสอนไวเกินไป ไม่สามารถเก็บประเด็นส าคัญได้หมด 

 
 รายวิชาเลือกร่วม 

- การวิเคราะห์โบราณวัตถุควรไปรวมกับวิชาเทคโนโลยีสมัยโบราณ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในด้านรายวิชา 
- หลายวิชามีความน่าสนใจ แต่ไม่สามารถเรียนได้ เนื่องจากปริมาณนักศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การสอน 
- วิชาเลือกมีจ านวนน้อย และวิชาที่ให้เลือกเรียนมีความรู้ที่กว้างมาก อยากให้มีวิชาเรียนที่
เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น (วิชาเฉพาะทาง) เช่น สิ่งแวดล้อมโบราณ กระดูกมนุษย์   
เป็นต้น 

 
 2.9 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 

1) ควรเพิ่มหน่วยกิตวิชาเลือก เพ่ือที่นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาเลือกได้หลากหลาย  
     มากขึ้น 
2) ควรมีคอมพิวเตอร์ในทุกห้องสอน เพ่ือใช้ในการสอน 
3) อยากให้มีวิชาที่หลากหลายมากขึ้น  
4) อยากให้มีต าราอ้างอิงมากขึ้น หรือปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 
5) มีการออกภาคสนามย่อยของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้เห็นสถานที่จริง 
6) ควรมีการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความถนัดเฉพาะทาง หรือเฉพาะเรื่องมากข้ึน 
7) ต้องการให้มีสถานที่สืบค้นข้อมูลกลาง เช่น ห้องสมุดท่ีมีหนังสือทันสมัยที่มี  
     ฐานข้อมูลทางโบราณคดีที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

104 

3. สรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 
การประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

ภาควิชาโบราณคดี มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกลับจ านวนทั้งสิ้น 10 คน (n) จากจ านวนแบบสอบถามท่ี
ส่งไปถึงนายจ้าง/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่ใช้บัณฑิต รวม 19 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 52.36) โดยแบ่ง        
ผลระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5), มาก (4) ,        
ปานกลาง (3), น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) มีผลระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตาราง 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ระดับ 

X S.D. ระดับ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.17 0.72 มาก 
1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.20 0.79 มาก 
1.2 ซื่อสัตย ์ 4.30 0.67 มาก 
1.3 ตรงต่อเวลา 4.10 0.74 มาก 
1.4 มีระเบียบวินัย 3.90 0.74 มาก 
1.5 มีความรับผดิชอบ 4.30 0.82 มาก 
1.6 รู้กาลเทศะ 4.20 0.63 มาก 
2. ด้านความรู้และความสามารถทางวิชาการ 4.11 0.78 มาก 
2.1 ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการประกอบวิชาชีพ 4.10 0.88 มาก 
2.2 ความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้กับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 4.10 0.74 มาก 
2.3 คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบตั ิ 4.10 0.88 มาก 
2.4 ความสามารถในการวางแผนและจัดระบบการท างาน 4.00 0.82 มาก 
2.5 ความริเริ่มสรา้งสรรค์ในการปฏิบัติงาน 4.10 0.74 มาก 
2.6 มีความใฝ่รู้และรูจ้ักแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 4.30 0.82 มาก 
3. ด้านความรู้ ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน 4.03 0.80 มาก 
3.1 มีมนุษยสัมพันธ์ 4.30 0.67 มาก 
3.2 มีความเป็นผู้น า 3.80 0.79 มาก 
3.3 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 4.00 0.67 มาก 
3.4 ทักษะในการท างานเป็นทีม 4.30 0.95 มาก 
3.5 ทักษะในการสื่อสาร-การพูด 4.10 0.57 มาก 
3.6 ทักษะในการสื่อสาร-การเขียน 4.00 0.82 มาก 
3.7 ทักษะในการสื่อสาร-การแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน 4.00 0.67 มาก 
3.8 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3.90 1.10 มาก 
3.9 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหา 3.90 0.74 มาก 
3.10 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3.80 0.63 มาก 
3.11 การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 4.20 0.92 มาก 
3.12 ทักษะภาษาต่างประเทศ 3.70 0.82 มาก 
3.13 ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์ 4.20 0.92 มาก 
3.14 ความกระตือรือร้นในการพฒันาศักยภาพของตนเอง 4.20 0.92 มาก 
ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยรวม 4.08 0.77 มาก 

  

 จากตารางแสดงระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (นายจ้าง /
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่ใช้บัณฑิต) ต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา วิชา
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โบราณคดี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ( X = 4.08, S.D.=0.77) 
ในทุกด้านและทุกหัวข้อย่อยในการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ      
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.72) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุดทางด้านความซื่อสัตย์ ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.67) รองลงมา
คือด้านมีความรับผิดชอบ ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.82) โดยมีระดับความคิดเห็นและความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความมีระเบียบวินัย ระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.74) 
 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความรู้และความสามารถทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.78) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจ 
โดยเฉลี่ยมากที่สุดทางด้านมีความใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง ระดับมาก    
( X = 4.30, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ ความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้กับปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบในปัจจุบันและความริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.74) 
โดยมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดทางด้านความสามารถในการวางแผนและ
จัดระบบการท างานระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.82) 
 ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านความรู้ ความสามารถที่มีผลต่อการท างานมี            
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.80) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น และความ
พึงพอใจ โดยเฉลี่ยมากที่สุดทางด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือทักษะในการท างานเป็นทีม ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.95) โดยมีระดับความคิดเห็น
และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 
0.82) 
  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้บัณฑิต 
 -  ควรฝึกฝนความเชี่ยวชาญในงานภาคสนามให้มากขึ้น  
 - ควรพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ทักษะด้านภาษาอังกฤษ, การสื่อสารและการ
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 
เป้าหมาย 15 15 15 15 15 
รับเข้า 13 10 4 5 3 

พ้นสภาพ 5 1 1 3 - 
จบการศึกษา - - - - - 

คงเหลือ 8 9 3 2 - 
 
หมายเหตุ  

1. ไม่มีนักศึกษากลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2559  
2. ไม่มีนักศึกษากลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  
3. มีนักศึกษาแผน ข เฉพาะปีการศึกษา 2556  
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
โครงสร้าง 
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1    
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)      42    หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1    
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                   36    หน่วยกิต 

 
- 6 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9     หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับร่วม   9     หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม   18   หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)      12   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6     หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ             6     หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเลือก             15   หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)      12   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36    หน่วยกิต 

  
- 3 หน่วยกิต 
- 3 หน่วยกิต 
- 3 หน่วยกิต 
- 
- 
- 6 หน่วยกิต 

แผน ข 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9      หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับร่วม   9       หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม   18    หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9      หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)              6      หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42    หน่วยกิต 

แผน ข 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6      หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ             6       หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเลือก   15    หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า            9     หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)       6            หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36    หน่วยกิต 

 
- 3 หน่วยกิต 
- 3 หน่วยกิต 
- 3 หน่วยกิต 
- 
-  
- 6 หน่วยกิต 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 

เสริมพ้ืนฐาน 

300 111 โบราณคดเีบื้องต้น                                3(3-0-6) 
(Introduction to Archaeology) 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ประวัติความเป็นมาของวิชา 
โบราณคดี แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตการศึกษา ความสัมพันธ์ของ
วิชาโบราณคดีกับสาขาวิชาการอ่ืนๆ  ประโยชน์ของการศึกษา
วิชาโบราณคดีต่อสังคมปัจจุบัน การจัดแบ่งยุคสมัยในงาน 
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ใน 
บริบทของโลก 
Meaning, definition, scope of archaeology, and its 
relationships with other fields of study. Contribution of 
archaeology to the present societies. Classification of 
historical context of world and Thai archaeology. 

300 501 โบราณคดเีบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
(Introduction to Archaeology) 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ประวัติความเป็นมา ขอบเขตการศึกษา 
ของวิชาโบราณคดี และความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดีกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ  
Meanings, definitions, histories, scopes of archaeology, and 
its relationships with other fields. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

300 211 เทคโนโลยีสมัยโบราณ                           3(3-0-6) 
(Ancient Technology) 
เทคโนโลยีสมัยโบราณที่ใช้ในการผลิตศิลปวัตถุ สิ่งก่อสร้างและ 
ศิ ลปกรรม  ตั้ ง แต่ สมั ยก่ อนประวั ติ ศ าสตร์  จนถึ ง ส มั ย 
ประวัติศาสตร์ 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Ancient technology used to produce art objects, 
buildings, and works of art since prehistoric up to 
historical periods.  
Field study required. 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 

เสริมพ้ืนฐาน 

300 220 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์             3(3-0-6) 
ในประเทศไทย 
(Prehistoric Archaeology in Thailand) 
แนวคิด  ทฤษฎี  พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และเปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกับประเทศใกล้เคียง แนวคิดทฤษฎี และ   
ข้อโต้แย้งที่ส าคัญ รวมทั้งการค้นพบหลักฐานใหม่เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Social and cultural development in prehistory of Thailand 
and its neighboring countries including concepts, 
theories, major debates and recent discoveries. 
Field study required. 

 ยกเลิกรายวิชา 

301 222 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศ      3(3-0-6) 
ไทยโดยสังเขป 
(Survey of Historical Archaeology in Thailand) 
ร่องรอยการอยู่อาศัย วัฒนธรรมของชุมชนโบราณตั้งแต่สมัย
ทวารวดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยการพิจารณาและ ตีความ
จากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานโบราณคด ี
Ancient settlement patterns and culture dated from 
Dvaravati to Rattanakosin periods based on written 
records and related to archaeological evidence. 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
บังคับ 

300 500 ทฤษฎีทางโบราณคดี                             3(3-0-6) 
(Theories in Archaeology) 
ปรัชญา แนวคิด และวิธีวิทยาทางโบราณคดี  เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาและตีความเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต 
Philosophy, concepts, theories and methodology in 
archaeological study and the interpretation of human 
past. 

300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี            3(3-0-6) 
(Theories and Research Methodology in Archaeology) 
องค์ความรู้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ส าคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยทางโบราณคดี 
Knowledge of archaeological theories and methods for 
applying in archaeological research. 
 

เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 501 การวิจัยและการตีความทางโบราณคดี        3(3-0-6) 
(Research and Interpretation in Archaeology) 
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทางโบราณคดี การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งระบบในการวิจัยตาม
แนวทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตีความทาง
โบราณคด ี
Processes and procedures in archaeological research from 
data collection, analysis, synthesis, and scientific analysis 
to the interpretation of the evidence. 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
บังคับ 

300 502 โบราณคดปีฏิบัติ 1                                2(2-0-4) 
(Field Archaeology I) 
ทฤษฎี แนวทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดี  
ภาคสนาม ซึ่งรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโบราณคดี มีการ 
ฝึกงานภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดีก าหนด  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Theories, approaches and field techniques for 
archaeological practice, with an application of 
computer technology for data processing and analysis. 
Field study required. 

300 512 โบราณคดภีาคสนาม 1                                  2(2-0-4) 
(Field Archaeology I) 
แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการ 
ฝึกงานภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดกี าหนด  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Approaches and techniques for archaeological field practice. 
Field trip required. 

- เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

300 503 โบราณคดีปฏิบัติ 2            1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
(Field Archaeology II) 
การฝึกปฏิบัติ ในภาคสนาม การวิ เคราะห์หลักฐานในห้อง 
ปฏิบัติการ และการเขียนรายงาน 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Fieldwork, laboratory analytical practice and report 
writing. Field study required. 

300 513 โบราณคดภีาคสนาม 2             1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง  )  
(Field Archaeology II) 
การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะห์หลักฐานในห้องปฏิบัติการ 
และการ เขียนรายงาน 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Fieldwork, laboratory analytical practice and report writing. 
Field trip required. 

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 
 

300 510 โบราณคดีอินเดีย                         3(3-0-6) 
(Indian Archaeology) 
ประวัติศาสตร์ โบราณคด ีและงานศิลปกรรมของประเทศอินเดีย 
History, arts and archaeology of India. 
 

300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย                               3(1-4-4) 
(Seminar on Indian Archaeology) 
อภิปรายประเด็นปัญหาทางโบราณคดขีองอินเดียโบราณ 
Discussion on issues in archaeology of ancient India. 

- เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
บังคับ 

300 511 โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน                2(2-0-4) 
ประเทศใกล้เคียง 1 
(Historical Archaeology of Neighboring Countries I) 
โบราณคดี และงานศิลปกรรมในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 
(จามปา)  
Archaeology and arts of Cambodia and Vietnam 
(Champa). 

300 532 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน             3(1-4-4) 
ประเทศใกล้เคียง  
(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring 
Countries) 
อภิปรายประเด็นปัญหาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว 
Discussion on issues in historical archaeology in Cambodia, 
Vietnam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Laos. 

เพ่ิมรายวิชา 

300 512 โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน                2(2-0-4) 
ประเทศใกล้เคียง 2 
(Historical Archaeology of Neighboring Countries II) 
โบราณคดี และงานศิลปกรรมในประเทศอินโดนีเซีย (ชวาและ
พม่า)  
Archaeology and arts of Indonesia (Javanese and and 
Myanmar). 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
บังคับ 

300 513 โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน                3(3-0-6) 
ประเทศไทย  
(Historical Archaeology in Thailand) 
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ ตั้งแต่สมัยทวารวดี 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยวิเคราะห์และตีความจากหลักฐาน 
ประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานโบราณคด ี
มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
Social and cultures of ancient communities dated from 
Dvaravati to Rattanakosin periods based on the analysis 
and interpretation of written records and 
archaeological evidence. 
Field study required. 

300 533 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน             3(1-4-4) 
ประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand prior to the 
14th century AD) 
อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดี ศรีวิชัย เขมร และ
หริภุญไชย  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on issues in Dvaravati, Srivijaya, Khmer, and 
Haripunjaya cultures. 
Field trip required. 

เพ่ิมรายวิชา 

 300 534 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ใน             3(1-4-4) 
ประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน  
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand from the  
14th Century AD to the present) 
อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุโขทัย ล้านนา อยุธยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on issues in Sukhothai, Lanna, Ayutthaya, 
Thonburi, and Ratthanakosin cultures. 
Field trip required. 

เพ่ิมรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
บังคับ 

300 514 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและ            3(3-0-6) 
ศาสนาฮินด ู
(Buddhist and Hindu Iconography) 
ประติ ม าน วิ ท ย า ข อ ง รู ป เ ค า ร พที่ ป ร า ก ฏ ใ นภ า พส ลั ก 
ประติมากรรมลอยตัว และภาพจิตรกรรมที่ค้นพบในประเทศไทย  
Buddhist and Hindu iconographic figures depicted on 
sculptures  
and paintings found in Thailand. 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและ                   3(3-0-6) 
ศาสนาฮินด ู
(Buddhist and Hindu Iconography) 
ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงาน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
Buddhist and Hindu iconography depicted on arts and  
architectures. 
 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

300 515 การใช้เอกสารโบราณประกอบวิชา            3(3-0-6) 
โบราณคดี   
(Use of Ancient Documents for Archaeology)  
การจัดระเบียบเอกสาร การแยกความหมายในเอกสาร การ
สอบสวนและประเมินค่าของเอกสาร การวิเคราะห์ความส าคัญ
ของเอกสารโบราณตามคุณค่าและเนื้อหา 
Classification, interpretation, examination and 
assessment, analysis of significances of old documents 
according to their value and context.  
 
 
 
 

 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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300 516 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์             2(2-0-4) 
ในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
(Seminar in Historical Archaeology in Thailand prior to 
the 14th Century A.D.) 
วิเคราะห์วัฒนธรรมทวารวดี ศรีวิชัย และเขมร จากหลักฐานทาง
โบราณคด ี
มีการศึกษานอกสถานที ่
Analysis of the Dvaravati, Srivijaya, and Khmer cultures 
through archaeological evidence. 
Field study required. 

 ยกเลิกรายวิชา 

300 517 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์               2(2-0-4) 
ในประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
(Seminar in Archaeology in Thailand from the  
14th Century A.D. to the present) 
วิเคราะห์วัฒนธรรมสุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
จากหลักฐานทางโบราณคดี 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Analysis of the Sukhothai, Lanna, Ayutthaya, and 
Ratthanakosin cultures through archaeological 
evidence. 
Field study required. 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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300 520 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์             3(1-4-4) 
ในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคแผ่นดินใหญ่ และภาคหมู่
เกาะ  
(Prehistoric Archaeology in Asia, Mainland and Islands  
of Southeast Asia) 
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน 
เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคแผ่นดินใหญ่และภาคหมู่
เกาะ รวมทั้งการค้นพบหลักฐานใหม่ในปัจจุบัน  
Social and cultural development in prehistory of Asia, 
Mainland  
and Islands of Southeast Asia including recent 
discoveries. 

300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน        3(1-4-4) 
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and Southeast 
Asia) 
อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Discussion on issues in social and cultural developments in 
prehistory of Asia and Southeast Asia. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์    3(1-4-4) 
ในประเทศไทย 
(Seminar in Prehistoric Archaeology in Thailand) 
อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม  
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยรวมทั้งการค้นพบหลักฐาน
ใหม่ในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่ 
Discussions on issues of social and cultural 
development in prehistoric Thailand. Recent 
discoveries included. Field study required. 

300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์           3(1-4-4) 
ในประเทศไทย 
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand) 
อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on issues in social and cultural developments  
in prehistory of Thailand. 
Field trip required. 
 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
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300 522 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม                            3(2-2-5) 
(Environmental Archaeology) 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา เพ่ือการแปลความสิ่งแวดล้อมใน
อดีต  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts, theories, and methodologies for  
archaeological interpretation of past environments.  
Field study required. 

300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม                                  3(2-2-5) 
(Environmental Archaeology) 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา เพื่อการแปลความสิ่งแวดล้อมในอดีต  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts, theories, and methodologies for  
archaeological interpretation of past environments.  
Field trip required. 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

300 523 ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาเพ่ืองานโบราณคดี 3(2-2-5) 
(Geology and Pedology for Archaeology) 
กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพภูมิ
ประเทศ คุณสมบัติของหินและแร่ ธรณีประวัติ การสร้างตัวของ
ดิน การศึกษาสัณฐานของดิน การวิเคราะห์และแปลความข้อมูล
ทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Geological processes, landforms, mineral and rock 
properties, historical geology, soil formation, soil 
morphological study.  Analysis and interpretation of 
geological and soil specimens. 
Field study required. 
 

300 502 ธรณีโบราณคดี                                          3(2-2-5) 
(Geoarchaeology) 
ธรณีวิทยาเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
สภาพแวดล้อม การตั้งถ่ินฐาน บริบทการล าดับชั้นทับถม แนวคิดและ 
วิธีการศึกษาด้านธรณีโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Introduction to geology, geomorphology, pedology, 
environmental settlement patterns, stratigraphic context, 
concepts and methodology in geoarchaeology. 
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับจากรายวิชา 
บังคับและวิชาเลือก 
เป็นรายวิชา 
เสริมพ้ืนฐาน 
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บังคับ 

300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัย               3(1-4-4) 
ก่อนประวัติศาสตร์ 
(Seminar in Development of Prehistoric Society) 
อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี ข้อโต้แย้ง และวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับ 
พัฒนาการของสังคมก่อนประวัติศาสตร์ 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussions and debates on theories and 
methodologies related to the development of 
prehistoric societies. 
Field study required. 

300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัย                     3(1-4-4) 
ก่อนประวัติศาสตร์ 
(Seminar on Development of Prehistoric Society) 
อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี ข้อโต้แย้ง และวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการ 
ของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on theories, debates, and methodologies related 
to the development of prehistoric societies. 
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ         3(3-0-6) 
เพ่ืองานโบราณคดี  
(Qualitative and Quantitative Analysis for Archaeology) 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานโบราณคดี ศึกษาการวิจัยเชิง 
คุณภาพในกระบวนการทางโบราณคดี 
Application of statistical methods and computer 
programs in data analysis for archaeology. Qualitative 
and quantitative research in archaeological procedures. 

300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ               3(3-0-6) 
เพ่ืองานโบราณคดี  
(Qualitative and Quantitative Analysis for Archaeology) 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากงานโบราณคดี ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพใน 
กระบวนการทางโบราณคดี 
Application of statistical methods and computer programs 
in data analysis for archaeology. Qualitative and quantitative 
research in archaeological processes. 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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เลือก 

300 530 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ                        2(1-2-3) 
(Artefacts Analysis) 
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โบราณวัตถุ 
เพ่ือช่วยในการอธิบายวัฒนธรรมในอดีต  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories, concepts, and methodologies of analysis of 
artefact for the explanation of past human cultures . 
Field study required. 

300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ                                 3(2-2-5) 
(Ecofacts Analysis) 
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดี 
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories, concepts, and methods of ecofacts analysis from 
archaeological survey and excavation.  
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

300 531 โบราณคดชีาติพันธุ์                               2(2-0-4) 
(Ethnoarchaeology) 
แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณชาติพันธุ์วิทยา รวมทั้งกรณีศึกษา 
จากพ้ืนที่ต่างๆ ในโลก  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts and methodologies in ethnoarchaeology and 
cross-cultural studies from around the world.  
Field study required. 
 
 
 
 
 

300 543 โบราณคดชีาติพันธุ์                                     3(3-0-6) 
(Ethnoarchaeology) 
แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดีชาติพันธุ์วิทยา และการศึกษา 
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts and methodologies in ethnoarchaeology and cross-
cultural comparative studies from different regions of the world.  
Field trip required. 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
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รายวิชา 
เลือก 

300 532 วิทยาการกระดูกมนุษย์                         2(2-0-4) 
(Human Osteology) 
แนวคิด ทฤษฎี  วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์   
โครงสร้างทางกายภาพ และชีวภาพที่พบในโครงกระดูกมนุษย ์ 
Concepts, theories, methods and techniques in 
human osteology. Study physical and biological 
structures included. 

300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์                                3(2-2-5) 
(Human Osteology) 
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์  โครงสร้าง
ทางกายภาพและชีวภาพของโครงกระดูกมนุษย์  
Concepts, theories, methods and techniques in human 
osteology. Physical and biological structures of human 
skeletal remains. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

300 540 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ใน       2(2-0-4) 
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 
(Seminar in Historical Archaeology in East Asia, 
Southeast Asia and South Asia) 
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในสมัยประวัติศาสตร์ โดย
การศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีจากเอเชีย  
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Development of societies and cultures in historic 
periods through a comparative study of archaeological 
evidence in East Asia, Southeast Asia and South Asia. 
Field study required. 
 
 

 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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300 541 เครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ใน                2(2-0-4) 
ประเทศไทย 
(Historical Ceramics in Thailand) 
ความเป็นมา และวิวัฒนาการของเครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์  
ที่พบและผลิตช่วงสมัยต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงความสัมพันธ์ 
กับเครื่องถ้วยต่างชาติ  
History and evolution of pottery manufactured and 
discovered in different historical periods in Thailand 
and its relation to non-Thai ceramics. 

300 545 เซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย                      3(3-0-6) 
(Ancient Ceramics in Thailand) 
ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวทางการศึกษา เทคโนโลยีการผลิต และ
ประเภท ของเซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย 
History, evolution, approaches, production technology, and 
typology of ancient ceramics in Thailand. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 

รายวิชา 

300 542 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ                      2(1-2-3) 
(Conservation of Archaeological Materials) 
หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศึกษาคุณสมบัติ  
ของวัตถุชนิดต่างๆ และสาเหตุของการเสื่อมสภาพ วิธีการ
อนุรักษ์ วัตถุต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติการอนุรักษ์ตัวอย่างโบราณวัตถุ 
การดูแลรักษาโบราณวัตถุ ณ แหล่งโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles and concepts for conservation of 
archaeological materials, properties and deterioration 
processes of various objects, conservation methods, 
including practical conservation and methods for field 
conservation of excavated objects.Field study required. 

300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ                            3(2-2-5) 
(Preservation of Archaeological Materials) 
หลักการ แนวคิด วิธีการในสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝึกปฏิบัติการ
สงวนรักษาตัวอย่างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุที่แหล่ง
โบราณคด ี มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles, concepts, preservation methods of 
archaeological materials, practices of artefact specimens 
preservation and methods for field preservation at 
archaeological sites. 
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
เลือก 

300 543 หลักการซ่อมและสงวนรักษาโบราณสถาน   2(2-0-4) 
(Principles of Restoration and Conservation of Ancient 
Monuments) 
ประวัติการอนุรักษ์ หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์  และ
ซ่อมแซมของทั้งสากลและของไทย ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติ
และขบวนการเสื่อมสภาพของวัสดุ  และโครงสร้าง  ของ
โบราณสถาน วิธีการอนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณสถาน บทบาท
ของวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ วิธีการอนุรักษ์จิตรกรรม ฝาผนัง 
การน าเสนอและการจัดสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน        
การบริหารงานอนุรักษ ์
มีการศึกษานอกสถานที่ 
History of conservation ( local and international) , 
principles and concepts for conservation and 
restoration of monuments, composition, properties and 
deterioration processes of materials and structure of 
monuments, restoration and conservation, the role of 
science in conservation and conservation methods for 
wall paintings, presentation and environmental 
arrangement of monuments and conservation 
management. 
Field study required. 

300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคด ี 
                                                                        3(3-0-6) 
(Principles of Preservation for Ancient Monuments and 
Archaeological Sites) 
ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่ง
โบราณคดีตามหลักนานาชาติ  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
History, concepts, and principles for the preservation of 
ancient monuments and archaeological sites following 
international guidelines. 
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
เลือก 

300 544 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม           2(2-0-4) 
(Cultural Resource Management) 
ประวัติและพัฒนาการของแนวคิดการจัดการทรัพยากรทาง  
วัฒนธรรม การสงวนรักษา การตีความ การประเมินทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรม และให้การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรทาง 
วัฒนธรรมแก่สาธารณะ 
History and development of cultural resource 
management concepts, preservation, interpretation, 
assessment and public education on cultural resource 
management (CRM). 

300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม                  3(3-0-6) 
(Cultural Resource Management) 
ประวัติ แนวคิด หลักการและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม 
History, concepts, principles, and process of cultural 
resource management. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

300 545 อักษรโบราณแบบต่างๆ ที่พบใน               2(2-0-4) 
ประเทศไทย 
(Ancient Scripts Found in Thailand) 
ลักษณะและวิวัฒนาการของอักษรโบราณแบบต่างๆ ที่พบใน 
ประเทศไทยก่อนก าเนิดอักษรไทย ลักษณะและวิวัฒนาการ ของ
อักษรไทยแบบต่างๆ ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 
19 เป็นต้นมา 
Characteristics and evolution of ancient scripts in 
Thailand, with a focus on those prior to the invention 
of Thai alphabet. Including various types of alphabets 
found in Thailand from 14th century onwards. 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
เลือก 

300 550 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ                           2(1-2-3) 
(Ecofacts Analysis) 
ทฤษฎีและเทคนิควิธีของการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี 
ประเภทนิเวศวัตถุ เพ่ือตีความเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในอดีต 
มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
Theories, techniques and methods of ecofacts analyses 
for explaining the past human cultures.  
Field study required. 

300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ                                 3(2-2-5) 
(Ecofacts Analysis) 
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories, concepts, and methods of ecofacts analysis from 
archaeological survey and excavation.  
Field trip required. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

 

300 551 สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ                          2(1-2-3) 
(Seminar in Special Topics) 
สัมมนาประเด็นเฉพาะในวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย   
Discussion on specific topics in prehistoric archaeology 
in Thailand. 
 
 
 
 
 
 

300 549 สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ                                 3(1-4-4) 
(Seminar in Special Topics) 
สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในวิชาโบราณคดี  
Discussion on key issues in archaeology. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนจ านวน 
ชั่วโมง 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
รายวิชา 
เลือก 

300 560 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโบราณคดี            2(2-0-4) 
(English for Archaeology) 
เอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาโบราณคดีที่พิมพ์เผยแพร่
ในวารสารหรือต าราโดยเน้นความเข้าใจเนื้อหา วิธีการแปล และ
ส านวนภาษานั้น 
English articles in archaeology from journals and text 
books with an emphasis on content, methods of 
translation skill development and proper language use. 

 ยกเลิกรายวิชา 

วิทยานิพนธ์ 
และ 

การค้นคว้า 
อิสระ 

300 571 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า 42 หน่วยกิต 
(Thesis)       
โครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี และจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
Individual study on a topic related to archaeology. 
The topic must be approved by the thesis 
committee.                                            
 
 
 
 
 
 

300 551 วิทยานิพนธ์                        มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
(Thesis)       
วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
Research related to archaeological studies. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 
- ลดจ านวนหน่วยกิต 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
วิทยานิพนธ์ 

และ 
การค้นคว้า 

อิสระ 

300 572 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)       
โครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี และจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
Individual study on a topic related to archaeology. 
The topic must be approved by the thesis 
committee.                                                      

300 552 วิทยานิพนธ์                         มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)       
วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
Research related to archaeological studies. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

300 573 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study)    
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาเลือกศึกษาในหัวข้อในงาน 
โบราณคดทีี่ตนมีความสนใจ  
Individual study on a topic related to archaeology. 

300 553 การค้นคว้าอิสระ           มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study)    
วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
Research related to archaeological studies. 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

 



 

 
 

 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

131 

 
300 501 โบราณคดีเบื้องต้น  

(Introduction to Archaeology) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ประวัติความเป็นมา ขอบเขตการศึกษาของวิชา 

โบราณคดี และความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดีกับสาขาวิชาการอ่ืน ๆ  
Meanings, definitions, histories, scopes of archaeology, and its 

relationships with other fields. 
 
300 502 ธรณีโบราณคดี 

(Geoarchaeology) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ธรณีวิทยาเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น ปฐพีวิทยาเบื้องต้น สภาพ 

แวดล้อมการตั้งถิ่นฐาน บริบทการล าดับชั้นทับถม แนวคิดและวิธีการศึกษาด้าน
ธรณีโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Introduction to geology, geomorphology, pedology, 

environmental settlement patterns, stratigraphic context, concepts 
and methodology in geoarchaeology. 

Field trip required. 
   
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  

(Theories and Research Methodology in Archaeology) 
3(3-0-6) 

 องค์ความรู้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ส าคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางโบราณคดี 

Knowledge of archaeological theories and methods for applying 
in archaeological research. 
 

 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1  
(Field Archaeology I) 

2(2-0-4) 

 แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการฝึกงาน 
ภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดกี าหนด  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Approaches and techniques for archaeological field practice. 
Field trip required. 
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300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2                                  1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
(Field Archaeology II)                           

 การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะห์หลักฐานในห้องปฏิบัติการ และ 
การเขียนรายงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Fieldwork, laboratory analytical practice and report writing. 
Field trip required. 

 
 

300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้   
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and 
Southeast Asia) 

3(1-4-4) 
 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย     
ก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

Discussion on issues in social and cultural developments in 
prehistory of Asia and Southeast Asia. 

   
300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand) 
3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Discussion on issues in social and cultural developments  

in prehistory of Thailand. 
Field trip required. 

   
300 523 โบราณคดีสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Archaeology) 
3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา เพื่อการแปลความสิ่งแวดล้อมในอดีต  
        มีการศึกษานอกสถานที่ 

Concepts, theories, and methodologies for archaeological 
interpretation of past environments.  

Field trip required. 
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300 524 สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(Seminar on Development of Prehistoric Society)   

3(1-4-4) 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี ข้อโต้แย้ง และวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของ
สังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on theories, debates, and methodologies related to 

the development of prehistoric societies. 
Field trip required. 

 
300 525 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่องานโบราณคดี  

(Qualitative and Quantitative Analysis for 
Archaeology) 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากงานโบราณคดี ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการทาง
โบราณคดี 

Application of statistical methods and computer programs in 
data analysis for archaeology. Qualitative and quantitative research in 
archaeological processes. 

 
 

300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย   
(Seminar on Indian Archaeology) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาทางโบราณคดีของอินเดียโบราณ 
Discussion on issues in archaeology of ancient India. 

 
 

300 532 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง  
(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring 
Countries) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว 

Discussion on issues in historical archaeology in Cambodia, 
Vietnam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Laos. 
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300 533 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand prior 
to the 14th century AD) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดี ศรีวิชัย เขมร และ     
หริภุญไชย  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on issues in Dvaravati, Srivijaya, Khmer, and 

Haripunjaya cultures. 
Field trip required. 
 

 

300 534 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand from 
the 14th Century AD to the Present) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Discussion on issues in Sukhothai, Lanna, Ayutthaya, Thonburi, 

and Ratthanakosin cultures. 
Field trip required. 

 
 
 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 
(Buddhist and Hindu Iconography) 

3(3-0-6) 

 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม 

Buddhist and Hindu iconography depicted on arts and  
   architectures. 
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300 541 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  
(Artefacts Analysis) 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์โบราณวัตถุท่ีได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories, concepts, and methods of artefact analysis from 

archarological survey and excavation.  
Field trip required. 

 
 

300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ  
(Ecofacts Analysis) 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Theories, concepts, and methods of ecofacts analysis from 

archaeological survey and excavation.  
Field trip required. 

   
300 543 โบราณคดีชาติพันธุ์  

(Ethnoarchaeology) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดีชาติ พันธุ์วิทยา และการศึกษา
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts and methodologies in ethnoarchaeology and cross-

cultural comparative studies from different regions of the world.  
Field trip required. 
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300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์  
(Human Osteology) 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์ โครงสร้างทาง 
กายภาพ และชีวภาพของโครงกระดูกมนุษย ์ 

Concepts, theories, methods and techniques in human 
osteology.  Physical and biological structures of human skeletal 
remains. 

 
 

300 545 เซรามิคส์โบราณในประเทศไทย 
(Ancient Ceramics in Thailand) 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวทางการศึกษา เทคโนโลยีการผลิต และ 
ประเภทของเซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย 

History, evolution, approaches, production technology, and 
typology of ancient ceramics in Thailand. 
 

 

300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ 
(Preservation of Archaeological Materials) 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด วิธีการในสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝึกปฏิบัติการสงวน
รักษาตัวอย่างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุท่ีแหล่งโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Principles, concepts, preservation methods of archaeological 

materials, practices of artefact specimens preservation and methods 
for field preservation at archaeological sites. 

Field trip required. 
 
 

300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
( Principles of Preservation for Ancient Monuments 
and Archaeological Sites) 

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
History, concepts, and principles for the preservation of ancient 

monuments and archaeological sites. 
Field trip required. 
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300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(Cultural Resource Management) 

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด หลักการและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
History, concepts, principles, and processes of cultural resource 

management. 
 

 

300 549 สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ  
(Seminar on Special Topics) 

3(1-4-4) 

 สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญในวิชาโบราณคดี  
Discussion on key issues in archaeology. 

 
300 551 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

(Thesis)                                                            
 วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 

Research related to archaeological studies. 
 

 

300 552 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                             

 วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
Research related to archaeological studies. 

 
 
 
 
 

300 553 การค้นคว้าอิสระ                                          มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study)                                            

 การค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
Individual study related to archaeological studies. 
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