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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     

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

 
หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต  
 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 
 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 
 

การสอบประมวลความรอบรู้  
1)  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถสอบประมวลความรอบรู้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นต้นไป  
2)  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมแล้วอย่างน้อย 24 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข ที่มี

หน่วยกิตสะสมแล้วอย่างน้อย 30 หน่วยกิต สามารถยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ได้ 
 
 



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 
       
 รายวิชา 
                    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  
 

การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

       
 
 



ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (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 

 
รายวิชา 
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานในสาขาวิชาโบราณคดี ต้องเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิตและวัด
ผลการศึกษาเป็น S หรือ U ดังนี้  

 

300 501 โบราณคดีเบื้องต้น  
(Introduction to Archaeology) 

3*(3-0-6) 

300 502 ธรณีโบราณคดี  
(Geoarchaeology) 

3*(2-2-5) 

 
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)                                                     

หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 

 
หมวดวิชาบังคับเลือก  จ านวน  15 หน่วยกิต 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้เฉพาะด้าน ผู้เรียนต้องเลือก
เรียนเพียงกลุ่มเดียว 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) 

 
    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) 

  
 

 

 หมวดวิชาเลือก   
   เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจเฉพาะด้าน หรือ

ผู้เรียนอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่เปิดสอน ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 



  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) 

300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 
(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) 

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 

 


