
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
300 110 โบรำณคดีเบื้องต้น     3(3-0-6) 

(Introduction to Archaeology)  
ความหมาย ค าจ ากัดความ ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดี 

แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตการศึกษา ความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดีกับสาขาวิชา
การอ่ืนๆ ประโยชน์ของการศึกษาวิชาโบราณคดีต่อสังคมปัจจุบัน  

   

300 130  โบรำณคดีในประเทศอินเดีย    3(3-0-6) 
(Archaeology in India) 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศอินเดียจากหลักฐานทาง
โบราณคดี และหลักฐานเอกสาร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ประวัติศาสตร์ก่อนการครอบครองของมุสลิม 

 

300 150  กำรส ำรวจทำงโบรำณคดี     3(1-4-4) 
(Archaeological Survey) 
รายวิชาบังคับก่อน: 300 110 โบราณคดีเบื้องต้น  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ประเภท วิธีการ การวิเคราะห์ การ
ประมวลผล การเขียนรายงานการส ารวจทางโบราณคดี 

มีศึกษานอกสถานที ่
 

300 160 พิพิธภัณฑสถำนวิทยำ     3(3-0-6) 
   (Museology) 

ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของการตั้งพิพิธภัณฑสถาน
ประเภทต่างๆ การบริหารงานในพิพิธภัณฑสถาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

300 210 เทคโนโลยีสมัยโบรำณ      3(2-2-5) 
(Primitive Technology) 

หลักการพิจารณาโบราณวัตถุตามชนิดของวัสดุที่ใช้ท า เทคโนโลยีสมัย
โบราณที่ใช้ในการผลิตโบราณวัตถุประเภทหิน ดินเผา แก้ว และโลหะ  

มีการศึกษานอกสถานที่ 



 

300 211  เทคนิคศิลปกรรมโบรำณ     3(2-2-5) 
(Ancient Technology of Fine and Applied Arts) 

แนวคิด รูปแบบ และเทคโนโลยีในการสร้างงานสถาปัตยกรรมโบราณ 
ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ในสมัยประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

300 212 วิวัฒนำกำรของมนุษย์     3(3-0-6) 
(Human Evolution) 

แนวคิด ทฤษฏี  หลักฐาน และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติ ความแตกต่างของชาติพันธุ์ในปัจจุบัน การค้นพบหลักฐานใหม่เพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

 

300 213 ประติมำนวิทยำในศำสนำฮินดู    3(3-0-6) 
(Hindu Iconography) 

พัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ และรูปเคารพในศาสนาฮินดูจาก
หลักฐานที่พบในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

300 214 ประติมำนวิทยำในศำสนำพุทธ    3(3-0-6) 
(Buddhist Iconography) 

พัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ และรูปเคารพในศาสนาพุทธ จาก
หลักฐานที่พบในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

300 215  โบรำณคดีสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
(Environmental Archaeology)  

แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาสิ่งแวดล้อมโบราณท้ังทางด้านกายภาพและ
ทางชีวภาพที่มีผลต่อพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบกับ
สิ่งแวดล้อมอดีตกับปัจจุบัน 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 
 
 



 

300 216  เทคโนโลยีสมัยโบรำณเบื้องต้น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Ancient Technology) 

เทคโนโลยีสมัยโบราณที่ ใช้ในการผลิตศิลปวัตถุและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

300 220  โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย  3(3-0-6) 
(Prehistoric Archaeology in Thailand)  

แนวคิด ทฤษฏี ข้อโต้แย้งส าคัญ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักฐานทาง
โบราณคดีของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมทั้ งหลักฐานและแหล่ง
โบราณคดีท่ีค้นพบใหม่ 

 

300 221  โบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19  3(3-0-6) 
(Historical Archaeology in Thailand prior to the 14th Century A.D.) 
วิชาบังคับก่อน: 300 130 โบราณคดีในประเทศอินเดีย 

การแพร่หลายของอารยธรรมอินเดียในประเทศไทย ก าเนิดและพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองโบราณสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และการ
แพร่หลายของอารยธรรมเขมรโบราณในประเทศไทย 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

300 222  โบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19  
ถึงปัจจุบัน       3(3-0-6) 
(Historical Archaeology in Thailand from the 14th Century A.D. to the 
Present) 
รายวิชาบังคับก่อน: 300 130 โบราณคดีในประเทศอินเดีย 

ก าเนิดและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองหรือรัฐ
โบราณสมัยลพบุรี สุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

 



 

300 223 ประเพณีในรำชส ำนัก     3(3-0-6) 
(Court Traditions) 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ในราชส านัก ฐานันดรศักดิ์  เครื่อง
ราชูปโภค กฎมณเฑียรบาลและพระราชพิธีส าคัญในสมัยโบราณและในรัชกาลปัจจุบัน  

 

300 224  โบรำณคดีในประเทศไทยโดยสังเขป   3(3-0-6) 
  (Survey of Archaeology in Thailand) 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยพิจารณาและตีความจากหลักฐานทางโบราณคดี 

มีการศกึษานอกสถานที่ 
 

300 230 โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
(Prehistoric Archaeology in Southeast Asia) 

แนวคิด ทฤษฎี ข้อโต้แย้งที่ส าคัญ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับสิ่งแวดล้อมสมัยโบราณและการปรับตัว หลักฐานและแหล่งโบราณคดีที่
ค้นพบใหม่ 

 

300 250  กำรขุดค้นทำงโบรำณคด ี    3(1-4-4) 
   (Archaeological Excavation) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 150 การส ารวจทางโบราณคดี 
แนวคิด วิธีการขุดค้นทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีประเภทต่างๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ การแบ่งประเภทข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การเขียนรายงานประจ าวันและรายงานผลการขุดค้น การน าเสนอข้อมูลสู่
สาธารณชน  

มีการศึกษานอกสถานที ่ 
300 251 กำรวำดเส้น แผนผัง และกำรถ่ำยภำพในงำนโบรำณคดี 3(1-4-4) 
   (Drawing, Planning and Photography in Archaeology) 

การวาดเส้น การท าแผนผัง การอ่านแผนผัง การถ่ายภาพ และการ
น าเสนอภาพจ าลองแบบประเภทต่างๆ ในงานโบราณคดี  

 



 

300 252  ธรณีโบรำณคดี      3(3-0-6) 
(Geoarchaeology)        

ธรณีวิทยาเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
สภาพแวดล้อมการตั้ งถิ่นฐาน บริบทการล าดับชั้นทับถม แนวคิดและวิธี
การศึกษาด้านธรณีโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที ่
  

300 253  วิทยำศำสตร์โบรำณคดี     3(3-0-6) 
(Archaeological Sciences) 

แนวคิด ทฤษฎี  วิธีวิทยา และเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ตีความทางโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

300 254  เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับงำนโบรำณคดี  3(1-4-4) 
   (Informatics Technology for Archaeology) 

แนวคิด หลักการ การจัดการข้อมูล เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมและประมวลผล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานโบราณคดี 

 

300 255  โบรำณคดีปฏิบัติเบื้องต้น     3(2-2-5) 
(Introduction to Field Archaeology) 

แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตการศึกษา กระบวนการท างานทางโบราณคดี 
การส ารวจ การขุดค้น การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษา
เปรียบเทียบ การน าเสนอและสรุปรายงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

300 310  ประวัติแนวคิดและทฤษฎีทำงโบรำณคดี   3(3-0-6) 
(History of Archaeological Thoughts and Theories) 

ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ วิธีวิทยาทางโบราณคดี ความรู้เรื่อง
ทฤษฎีทางโบราณคดีร่วมสมัย จากส านักคิดท่ีส าคัญของโลก 

 
 



 

300 311  โบรำณคดีทำงทะเล     3(2-2-5) 
   (Maritime Archaeology) 

แนวคิด การศึกษาวิจัยโบราณคดีทางทะเล วิเคราะห์หลักฐานทาง
โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ การค้า และการขนส่งทางทะเลในเอเชีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

300 320 โบรำณคดีของแหล่งผลิตเครื่องป้ันดินเผำในประเทศไทย 3(3-0-6) 
(Archaeology of Ceramic Production Sites in Thailand) 

แนวทางการศึกษา เทคนิคการขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดี
ประเภทแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เทคนิควิทยาการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

300 330 โบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
(Historical Archaeology in Southeast Asia) 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว 

 

300 331  โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในเอเชีย  3(3-0-6) 
   (Prehistoric Archaeology in Asia) 

แนวคิด ทฤษฎี ข้อโต้แย้งที่ส าคัญ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชีย วิวัฒนาการของมนุษย์ ความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีการท าเครื่องมือ หลักฐานและแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบใหม่ในทวีป
เอเชีย 

 

300 332 โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3(3-0-6) 
(Prehistoric Archaeology in Australia and Oceania)  

แนวคิด ทฤษฏี ข้อโต้แย้งส าคัญ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในออสเตรเลียและโอเชียเนีย ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มชน
พ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุด
ค้นทางโบราณคดี รวมทั้งหลักฐานและแหล่งโบราณคดีท่ีค้นพบใหม่ 

 



 

300 333 โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในยุโรปและอำฟริกำ 3(3-0-6) 
(Prehistoric Archaeology in Europe and Africa) 

แนวคิด ทฤษฏี ข้อโต้แย้งที่ส าคัญ การค้นพบหลักฐานใหม่ พัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในทวีปยุโรปและ 
อาฟริกา 

 

300 334 มรดกวัฒนธรรมทำงศำสนำในเอเชีย   3(3-0-6) 
(Cultural Heritage of Religions in Asia) 

ประวัติความเป็นมา แนวคิด หลักธรรมของศาสนาส าคัญๆ ที่มีบทบาท
ต่อพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย 

 

300 340  ระเบียบวิธีวิจัยทำงโบรำณคดี    3(2-2-5) 
   (Research Methodology in Archaeology) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี การตั้งปัญหาหรือสมมติฐาน การ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย การประเมินผล การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การแปลความ การสังเคราะห์ การเขียนผลงาน
การวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

300 341 สัมมนำในหัวข้อเฉพำะโบรำณคดี    3(2-2-5) 
   (Seminar in Special Topics in Archaeology) 

สัมมนาประเด็นเฉพาะในวิชาโบราณคดีในประเทศไทย 
 

300 350  กำรวิเครำะห์และกำรตีควำมทำงโบรำณคดี  3(1-4-4) 
   (Archaeological Analysis and Interpretation) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 250 การขุดค้นทางโบราณคด ี
การอ านวยการส ารวจและขุดค้น ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ประมวลผล

หลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงวิธีการตีความข้อมูล และการจัดท ารายงานการขุดค้น 
มีการศกึษานอกสถานที่ 

 
 
 
 
 



 

300 351  กำยวิภำคศำสตร์ส ำหรับวิชำโบรำณคด ี   3(3-0-6) 
(Anatomy for Archaeology) 

ลักษณะทางกายภาพของคนจากโครงกระดูก การจ าแนกเพศและอายุ
จากโครงกระดู กมนุษย์ที่ พบ ในภาคสนาม การศึกษาเปรียบ เที ยบ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

 

300 352 ชีวโบรำณคดี      3(3-0-6) 
(Bioarchaeology)  
รายวิชาบังคับก่อน: 300 351 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับวิชาโบราณคดี  

แนวคิด วิธีการศึกษาด้านประชากรศาสตร์โบราณ สุขภาพ อาหารและ
ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมและการประกอบกิจกรรม พันธุกรรมโบราณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ทางโบราณคดีและมิติทาง
สังคม-วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการศึกษาชีวโบราณคดี รวมถึงแนวคิดและ
วิธีการศึกษาด้านโบราณสัตววิทยา  

 

300 360  กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
(Cultural Resource Management) 

 แนวคิด เป้าหมาย การบริหารและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
บทบาท หน้าที่ของสถาบันหรือองค์กรในการวิเคราะห์และเผยแพร่สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรวัฒนธรรมสู่สาธารณชน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ทุกภูมิภาคของโลก  

 

300 361 กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและแหล่งโบรำณคดี  3(3-0-6) 
(Conservation of Ancient Monuments and Archaeological  Sites)  

ประวัติ แนวคิด กฎระเบียบ และข้อบังคับว่าการอนุรักษ์โบราณสถาน
และแหล่งโบราณคดีของไทยและสากล  สาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุและ
โครงสร้างของโบราณสถาน หลักการซ่อมและสงวนรักษาโบราณสถาน วิธีการ
น าเสนอ การจัดภูมิทัศน์ และสิ่ งแวดล้อม  และการบริหารงานอนุ รักษ์
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที ่



 

300 362 กำรอนุรักษ์โบรำณวัตถุ     3(2-2-5) 
(Conservation of Ancient Objects) 

อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อศิลปโบราณวัตถุ  สาเหตุของการ
เสื่อมสภาพของศิลปโบราณวัตถุ  การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ อินทรีย์และ 
อนินทรีย์ การอนุรักษ์และเก็บรักษาโบราณวัตถุขณะท าการขุดค้นและหลังการ
ขุดค้น 

มีการศึกษานอกสถานที ่
300 440 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล     3(0-6-3) 
   (Individual Study) 

การศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี ทั้งด้านทฤษฎี 
องค์ความรู้ และวิธีวิทยาทางโบราณคดี โดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความช านาญในหัวข้อที่เสนอ และส่งรายงานการค้นคว้าตามระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ 

 

300 470  บทอ่ำนภำษำอังกฤษทำงโบรำณคดี   3(3-0-6) 
(English Readings in Archaeology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 

เอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีโดยทั่วไปทั้งสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 

 

301 200 กำรจัดกำรวัตถุพิพิธภัณฑ์     3(2-3-4) 
  (Museum Collection Management) 

วิชาบังคับก่อน: 300 160 พิพิธภัณฑสถานวิทยา    
ระบบการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการ

ควบคุมดูแลวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน การวางนโยบายในขั้นตอนต่างๆ การจ าแนก
วัตถุ การจัดระบบหมายเลขประจ าวัตถุ การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย 
การเคลื่อนย้าย การบรรจุและแกะหีบห่อ การให้ยืมการขอยืมวัตถุ ขั้นตอนการ
ด าเนินการทางศุลกากร ตลอดจนจัดระบบการเก็บ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุพิพิธภัณฑ์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 



 

301 300  กำรจัดกำรศึกษำในพิพิธภัณฑสถำน    3(2-3-4) 
  (Museum Education) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 160 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
     301 200 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

กระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑสถาน วิธีจัด
กิจกรรมเพ่ือการศึกษาในพิพิธภัณฑสถานส าหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ จิตวิทยา
การศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถาน การบริการ
ด้านต่างๆ ทางพิพิธภัณฑสถาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

301 301 กำรอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์    3(2-3-4) 
  (Preventive Conservation of Museum Collection) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 160 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
     301 200 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

   301 300 การจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน 
แนวคิด หลักการอนุรักษ์ การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ กระบวนการ

เสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์ วิธีการควบคุมการดูแลรักษาวัตถุท้ังในคลังและใน
ห้องจัดแสดง คุณภาพของวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นตู้เก็บวัตถุและตู้จัดแสดง การจับ
ต้องเคลื่อนย้าย การบรรจุหีบห่อ การขนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

301 302 ประเด็นคัดสรรด้ำนพิพิธภัณฑสถำนศึกษำ    3(2-3-4) 
  (Selected Issues in Museology) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 160 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
  ประเด็นคัดสรรที่มีเนื้อหาด้านพิพิธภัณฑสถานศึกษา ด้านการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑสถาน ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง 
 

301 400 กำรปฏิบัติงำนด้ำนพิพิธภัณฑสถำน         3(1-4-4) 
  (Museum Practice) 

รายวิชาบังคับก่อน: 300 160 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
   301 200 การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ 



 

   301 300 การจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน 
   301 301 การอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

แนวคิด วิธีการศึกษา และการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานศึกษา 
สถานการณ์ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน
ศึกษา และการเขียนรายงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

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

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ การฝึกเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด 

 

356 201 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2          3(3-0-6) 
(English Communication Skills II) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ และรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความ
และเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น โดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน  

 
 
 
 
 

 


