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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาโบราณคดี 
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร    
1.1 รหัสหลักสูตร  25480081106673 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
   ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Archaeology 
 

2. ชื่อปริญญา     
 ชื่อเต็มภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Archaeology) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (โบราณคด)ี 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Archaeology) 
 

3. วิชาเอก      
      ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

แบบ 1.1 มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 จ านวน 51 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ     
      หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  แบบ 1.1      หลักสูตร 3 ปี  
  แบบ 2.1      หลักสูตร 5 ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นักโบราณคดี 
 8.2  ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
 8.3  ภัณฑารักษ์  
 8.4  นักวิชาการด้านโบราณคดี 
 8.5  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

8.6  นักบริหารจัดการด้านมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

9.1 นางสาวรัศมี ชูทรงเดช 

เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิ Ph.D. (Anthropology) University of Michigan, USA (1996) 

M.A. (Anthropology) University of Michigan, USA (1986) 
ศศ.บ. (โบราณคด)ี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
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9.2 นายสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-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  X-XXXX-XXXXX-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 วิทยาเขตวังท่าพระ  
         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
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยทุกยุคสมัย เพราะประเทศไทยมีมรดกวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งแหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้นักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรอบรู้     
ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะในการศึกษาวิจัย พัฒนา อนุรักษ์ จัดการ และเผยแพร่ความรู้ ซ่ึงเอ้ือ
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดีจึงเป็นหลักสูตรเพ่ือการสร้าง
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาดังกล่าว 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับที่มาและอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นพลังร่วมทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
และสามารถต่อยอดงานวิจัยโดยน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีและศักยภาพของท้องถิ่น  
 หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมโดยตรง โดยออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม และสืบสานมรดกวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน ในการพัฒนาหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือสร้างศักยภาพของบัณฑิตในการวิจัย มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
โบราณคดีขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์
งานโบราณคดีได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านที่  6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรของภาควิชาโบราณคดีมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่ง

สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้             
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรอบรู้ด้านโบราณคดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการงานวิจัย มีจริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ  
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา          

          โบราณคดีเป็นการศึกษาวิจัยรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
1.2  ความส าคัญ    
          พัฒนาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ให้เป็นนักวิจัยและ

นักวิชาการที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศชาติ  

1.3 วัตถุประสงค์    
        เพ่ือผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาโบราณคดีขั้นสูง 

เพ่ือรับใช้สังคมในด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาติ  
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มีแผนพัฒนาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงทุก 5 
ปี โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนากลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนา ดังนี้ 
 

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

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ  

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กรและสถานประกอบการ 
2. เพ่ิมหรือลดรายวิชาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลการ ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายชื่อวิชาในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. แผนการส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น 
พัฒนาการของผู้เรียน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. แผนการพัฒนาทักษะ 
การสอน/การประเมินผลของ 
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ  
 

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การสอนของอาจารย์ที่เน้นการสอน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอน และการประเมินผล 
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์  
ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน   

 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 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  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ าแนกตามแผนการศึกษา 
(1)  แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งได้ศึกษารายวิชาใน สาขาวิชา

โบราณคดี หรือโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต  

       (2)  แบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่
จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก ก)  

2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 1)  นักศึกษาแบบ 2.1 มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านแนวคิด 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 าให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทบางรายวิชา
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

 2)  ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

แบบ 1.1  หลักสูตร 3 ปี 
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 3 3 

 
 

แบบ 2.1 หลักสูตร 5 ปี 
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 
ชั้นปีที่ 4 - - - 2 2 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 2 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าลงทะเบียน (ระบบ
เหมาจ่าย) 

275,000 2,200,000 2,400,000 2,480,000 2,560,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,443,841 2,497,036 2,612,834 2,769,604 2,882,780 
รวมรายรับ 2,718,841 4,697,036 5,012,834 5,249,604 5,442,780 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก.งบด าเนินการ  
   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,228,937 2,339,572 2,447,909 2,580,096 2,666,721 
   ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 388,417 407,838 428,230 449,641 472,123 
   ทุนการศึกษา - - - - - 
 รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,617,354 2,747,410 2,876,139 3,029,737 3,138,844 
ข.งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวม (ก)+รวม (ข) 2,667,354 2,797,410 2,926,139 3,079,737 3,188,844 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 17 19 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 533,470 279,741 195,076 181,161 167,834 
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2.7 ระบบการศึกษา 
[  ] แบบชั้นเรียน 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ] อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ. 2550 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
              3.1  หลักสูตร 
                     3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   

แบบ 1.1  รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต  
แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตร จ านวน    51  หน่วยกิต 

 
 

          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
3.1.2.1 แบบ 1.1  
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต 

   

3.1.2.2 แบบ 2.1  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเลือก    15   หน่วยกิต   
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36   หน่วยกิต   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 จ านวน    51   หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีมติให้ 
นักศึกษาบางท่านเรียนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
โบราณคดีเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต   
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การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ  
 การสอบประมวลความรอบรู้ 
 นักศึกษาแบบ 2.1 เมื่อเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้วต้องสอบประมวลความรอบรู้  
ทั้งนีใ้ห้เลือกสอบประมวลความรอบรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 2 กลุ่ม คือ  

 (1) กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 วิชา ดังนี้ 
   1. โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
   2. โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สากลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   3. โบราณคดีปฏิบัติและวิทยาศาสตร์เพื่องานโบราณคดี 

 (2) กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 วิชา ดังนี้ 
   1. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง 
   2. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
   3. โบราณคดีปฏิบัติ 

 การสอบวัดคุณสมบัติ  
 นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ ก่อนเสนอหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

 
 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  หมายถึง ปริญญาโท  
6  หมายถึง ปริญญาเอก  

  เลขตัวที่ 2  หมายถึง กลุ่มของรายวิชา  
0      วชิาเสริมพ้ืนฐานระดับปริญญาโท  
1      วชิาบังคับระดับปริญญาโท 

และวิชาเสริมพ้ืนฐานระดับปริญญาเอก 
2 วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  

  3 วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
  4 วิชาเลือกทุกกลุ่มวิชา  

5  วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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เลขตัวที่ 3  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อ

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

        
    ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวน ชั่วโมง

บรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง นอกเวลาเรียน (น) ต่อ
สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้  

 
  

             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 
 

3.1.3.3  รายวิชา 
แบบ 1.1  
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

300 651 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต      
  นักศึกษาผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานสาขาวิชาโบราณคดีมาก่อน ต้องเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 3 รายวิชา 

โดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U ดังนี้ 
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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)                                                     

 
  หมวดวิชาบังคับเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาจาก 

กลุ่มวิชาเดียว 
   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) 

300 621 สัมมนาโบราณคดีโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
(Seminar on World Prehistory) 

3(1-4-4) 

300 622 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1 
(Seminar on Prehistoric Archaeology I) 

3(1-4-4) 

300 623 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2 
(Seminar on Prehistoric Archaeology II) 

3(1-4-4) 

 
 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) 

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกติ และวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
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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) 

  

หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาเลือกในระดับ

ปริญญาโทได้ในบางรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

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) 

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) 
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วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต    
300 652 วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 

มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
        3.1.4.1  แบบ 1.1   

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมหน่วยกิต 9 
 
 
 

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 651 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมหน่วยกิต 9 
 

  
3.1.4.2  แบบ 2.1  

  3.1.4.2.1 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  3(3-0-6) 
300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3(1-4-4) 

300 621 สัมมนาโบราณคดีโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์  3(1-4-4) 
 รวมหน่วยกิต 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 รายวิชาไม่นับหน่วยกติ 
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ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1  2*(2-0-4) 

300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ในประเทศไทย 

3(1-4-4) 

300 622 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1 3(1-4-4) 
 รวมหน่วยกิต 6 

 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 623 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2 3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 3 
 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1*(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 

 รวมหน่วยกิต 0 
 
 

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
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ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ปีท่ี 5   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 5   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
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     3.1.4.2.2 กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี 3(3-0-6) 
300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย  3(1-4-4) 
300 532 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ใน 

ประเทศใกล้เคียง 
3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1 2*(2-0-4) 

300 533 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ 
ในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

3(1-4-4) 

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

 
ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 534 สัมมนาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ 

ในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 
3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 รายวิชาไม่นับหน่วยกติ 
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 1*(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 

 รวมหน่วยกิต 0 
 

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
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ปีท่ี 5   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 5   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
300 652 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 3.1.5     ค าอธิบายรายวิชา 
 
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี  

(Theories and Research Methodology in Archaeology) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(3-0-6) 

 องค์ความรู้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ส าคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางโบราณคดี 
 

 

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1  
(Field Archaeology I) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

2(2-0-4) 

 แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการฝึกงาน 
ภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดกี าหนด  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
 
 

300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2                                  1(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง) 
(Field Archaeology II)   
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U                         

 การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะห์หลักฐานในห้องปฏิบัติการ  
และการเขียนรายงาน 

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

3(1-4-4) 
 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

   
300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

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

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
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 

3(1-4-4) 
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the 14th Century AD to the present) 
 อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร์  
มีการศึกษานอกสถานที ่

 
 
 

300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 
(Buddhist and Hindu Iconography) 

3(3-0-6) 

 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม  

 
300 541 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ  

(Artefacts Analysis) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 

300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ  
(Ecofacts Analysis) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

300 543 โบราณคดีชาติพันธุ์  
(Ethnoarchaeology) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดีชาติ พันธุ์วิทยา และการศึกษา
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
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300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์  
(Human Osteology) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์ โครงสร้างทาง 
กายภาพ และชีวภาพของโครงกระดูกมนุษย ์ 

 
 

300 545 เซรามิคส์โบราณในประเทศไทย 
(Ancient Ceramics in Thailand) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวทางการศึกษา เทคโนโลยีการผลิต และ 
ประเภทของเซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย 

 
 

300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ 
(Preservation of Archaeological Materials) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด วิธีการในการสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝึกปฏิบัติการ 
สงวนรักษาตัวอย่างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุท่ีแหล่งโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 

300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
(Principles of Preservation for Ancient Monuments 
and Archaeological Sites) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
 

300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(Cultural Resource Management) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
ประวัติ  แนวคิด  หลักการและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรทาง 

วัฒนธรรม 
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300 621 สัมมนาโบราณคดีโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์                           3(1-4-4) 
(Seminar on World Prehistory) 

 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และประเด็นส าคัญทางด้านโบราณคดีโลก 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  

  
300 622 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1                             3(1-4-4) 

(Seminar on Prehistoric Archaeology I) 
 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีวิทยาในงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย 
 

300 623 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2                             3(1-4-4) 
(Seminar on Prehistoric Archaeology II) 

 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีวิทยาในงานโบราณคดีสมัยก่อน  
ประวัติศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางโบราณคดี เพ่ือพัฒนา   
โครงร่างวิทยานิพนธ์     

  
 

300 651 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                            

 วิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
 

300 652 วิทยานิพนธ์                                             มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                            

 วิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
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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) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี 
ชูทรงเดช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
X-XXXX-XXXXX-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  
X-XXXX-XXXXX-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) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี 
ชูทรงเดช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 
X-XXXX-XXXXX-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  
X-XXXX-XXXXX-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 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Anthropology) Washington 
State University, USA (2001) 
M.A. (Anthropology) Washington 
State University, USA (1997) 
ศศ.บ. (โบราณคด)ี 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) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

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

8 9 

 

  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
     แบบ 2.1 ผู้ที่ ไม่มี พ้ืนฐานวิชาโบราณคดีมาก่อน  ฝึกงานภาคสนามในรายวิชา 300 512 
โบราณคดีภาคสนาม 1 และ 300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2 โดยปฏิบัติงานที่แหล่งโบราณคดีแห่งใด
แห่งหนึ่งตามที่ภาควิชาโบราณคดีก าหนด และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานส่งต่ออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาดังกล่าว 
  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยมีขอบเขตที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยและเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่ภายนอกได้       
 

 5.3  ช่วงเวลา 
  แบบ 1.1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  แบบ 2.1  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต       
 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48  หน่วยกิต 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36  หน่วยกิต 
 

 5.5  การเตรียมการ 
(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
(2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อ  และ

กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
(1)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา 
(2)  ก าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ                             
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ีเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ 

จัดระเบียบทางความคิด วิเคราะห์ ประเมินข้อมูล สรุปรวบยอดข้อมูลและความรู้ทางโบราณคดี 

และสามารถพัฒนา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ได้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.มีความรอบรู้ในสาขาโบราณคดี 
มีสามารถและทักษะในการ
ประเมิน จัดระเบียบ สรุป 
รวบยอดความรู้และข้อมูลทาง
โบราณคดี 

1. เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาโบราณคดีที่มีความ
ทันสมัย และฝึกฝนทักษะจัดจ าแนก วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับข้อมูลโบราณคดี  
โดยการท ารายงานวิจัยเฉพาะหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
ตั้งประเด็นการวิจัย คิดหัวข้อการ
วิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และตีความข้อมูลทางโบราณคดี 

2. ฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
หลักฐานทางโบราณคดี จากการปฏิบัติงานโบราณคดีจริง
ในภาคสนามและห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาเลือกความช านาญเฉพาะทาง 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.มีความสามารถในบูรณาการ 
สาขาโบราณคดีกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานวิจัย และความ 
สามารถในการเผยแพร่งานวิจัย 

3.เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลวิจัยหัวข้อเฉพาะ
ด้วยปากเปล่า และการเขียนบทความทางวิชาการในที่
ประชุมระดับประเทศหรือนานาชาติ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน         
ในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งมีจริยธรรมทางวิชาการโบราณคดี 
ได้แก่ 

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

โดยต้องไมค่ัดลอกผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากรายงานวิชาการท่ีมีการวิเคราะห์ตีความหลักฐานทางโบราณคดี 
(2) ประเมินจากการไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน และมีการอ้างอิงผลงานอย่าง

ถูกต้อง  
 
2.2  ด้านความรู้ 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และกระบวนการทางวิจัยทาง 

โบราณคดี ดังนี้ 
 (1)  มีความเข้าใจและอธิบายเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาโบราณคดี 
 (2)  เข้าใจทักษะในการประมวล ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลและความรู้ทาง 

ด้านโบราณคด ี
 (3)  สามารถเปรียบเทียบหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดี  

  

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนเน้นด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชาโบราณคดี โดยทันต่อ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน เนื้อหาสาระของ 
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งโบราณคดี โดยการศึกษานอกสถานที่ 
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในแหล่งโบราณคดี 
  

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 

(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) ประเมินจากความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี 
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      2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นนักศึกษา 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน 
สาขาวิชาโบราณคดี ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ 
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 (1)  สามารถประเมิน คัดเลือก และใช้ความรู้ทางโบราณคดี 
 (2)  สามารถวิจารณ์ข้อมูลทางโบราณคดี  
 (3)  สามารถออกแบบงานวิจัยทางโบราณคดี  

 

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

  

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน 

จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ วิจารณ์ การน าเสนอผลงาน และการ 
สัมมนา 
 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพด้านโบราณคดีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วน
ใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืน  ๆ และคนที่จะมาเป็น 
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่ม 
ต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (2)  เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนในระหว่างการปฏิบัติงานทาง

โบราณคดี 
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 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
นักศึกษา ต้องมคีวามรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 (2)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และ 
การแสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 

 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

 มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
  (2)  ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

 
      2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
 (3)  สามารถน าเสนอบทความวิชาการทางโบราณคดีได้ 

   

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 (2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 (3)  ฝึกให้นักศึกษาเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
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 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมิน ทักษะการพูด การเขียน 

 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ 
น าเสนอในชั้นเรียน  

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

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีความซื่อสัตย์ต่อการค้นพบและการตีความหลักฐานทางโบราณคดี 

     1.2  มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 2. ด้านความรู้ 

    2.1  มีความเข้าใจและอธิบายเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาโบราณคด ี
     2.2  เข้าใจทักษะในการประมวล ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลและความรู้ทางด้าน
โบราณคด ี
     2.3  สามารถเปรียบเทียบหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดี  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถประเมิน คัดเลือก และใช้ความรู้ทางโบราณคดี 
     3.2  สามารถวิจารณ์ข้อมูลทางโบราณคดี  
     3.3  สามารถออกแบบงานวิจัยทางโบราณคดี 
  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    4.2  เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานทางโบราณคดี 

 



 

35 
 

 5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
     5.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 

    5.2  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 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 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
300 511    ทฤษฎีและระเบยีบวธิีวจิัยทางโบราณคดี   

             
300 512    โบราณคดภีาคสนาม 1 

             
300 513    โบราณคดภีาคสนาม 2 

             
300 521    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย  
               และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้              

300 522    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
             

300 531    สัมมนาโบราณคดีอินเดีย                

300 532    สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง  
             

300 533    สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย       
               กอ่นพุทธศตวรรษที่ 19 

             

300 534    สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
               ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถงึปัจจุบัน 
 

             

300 535    ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู              
 

300 541    การวิเคราะห์โบราณวัตถ ุ             
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รายวิชา 

1. ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน ความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหวา่ง 

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

300 542    การวิเคราะห์นิเวศวัตถ ุ   
          

 

300 543    โบราณคดีชาติพันธุ ์   
          

 

300 544    วิทยาการกระดกูมนุษย ์
            

 

300 545    เซรามิคสโ์บราณในประเทศไทย 
 

 
          

 

300 546    การสงวนรักษาโบราณวัตถ ุ
            

 

300 547    หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี             
 

300 548    การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม             
 

300 621    สัมมนาโบราณคดีโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
             

300 622    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1                                  
             

300 623    สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2                                 
             

300 651    วิทยานิพนธ์ 
             

300 652    วิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา       
 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

(1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บ
รายงานเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง  

(2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
 เน้นการส ารวจสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ส ารวจที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ประกอบอาชีพ 

(2)  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม  เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3)  การประเมินจากบัณฑิตที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ บัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(4)  ประเมินจากผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น งานวิชาการของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาไปแล้ว และการน าเสนอผลงานค้นคว้าในการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดั บ
นานาชาติ     
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 3.2  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 3.3 เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของหลักสูตร คือ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานขุดค้นทาง โบราณคดี
ด้วยตนเองในแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง แหล่งโบราณคดีละไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง (นอกเหนือจากรายวิชา 
300 512 โบราณคดภีาคสนาม 1 และ 300 513 โบราณคดภีาคสนาม 2) และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีส่งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3.4  แบบ 2.1 ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1)  มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 (2)  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม       
ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 (3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชา 
 (7)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของภาควิชา 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้               

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการบริหารโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร       
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หลักสูตร เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ติดตาม และด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุก
องค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) นอกจากนี้ยังมีการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้มีการด าเนินการประเมินผลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
 
2. บัณฑิต   

2.1  คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 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 เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปอย่างมรีะบบ มีคุณภาพดี โดยมีการจัดสอบ
ตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร 



 

 42 

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
ทางวิชาการตามเกณฑข์องบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นการควบคุมรวมถึงให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษา  
  
4. อาจารย์  

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการสนับสนุนให้ไปเสนอ 

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

4.2  การรับอาจารย์ใหม ่ 
หลักสูตร ฯ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์เหมาะสม โปร่งใส ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

4.3  อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมี

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
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 าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ    
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 
 
 

แบบ 1.1  หลักสูตร 3 ปี 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย 
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

  X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
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แบบ 2.1  หลักสูตร 5 ปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
 ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ 
ประสบการณ ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อย ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ  
ปีการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก  
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  
ปีที่แล้ว 

  X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
ค าแนะน า ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
 ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหมต่่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม             
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

แบบ 1.1  หลักสูตร 3 ปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 
 แบบ 2.1  หลักสูตร 5 ปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2566 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
เครือข่ายอินเตอร์เนตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์
ของคณะ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ขั้นตอนการประเมิน  

1. แต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณาจารย์ในภาควิชา 

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

  

 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมิน 
  2.2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ปัจจุบัน
ทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
  2.2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
            ด าเนินการส ารวจข้อคิดเห็น ข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมิน
ภายนอกเกี่ยวกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร  
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  2.2.3  ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
            (1)  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือ ผู้บังคับบัญชา 
โดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือ 
            (2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 

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 
 
 
 
 
 



 

 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 

 


