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จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร จานวน
51 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
48 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
มีค่าเทียบเท่า
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวน
51 หน่วยกิต
หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีมติให้นักศึกษาบางท่านเรียนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาโบราณคดีเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบประมวลความรอบรู้
นักศึกษาแบบ 2.1 เมื่อเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้วต้องสอบประมวลความรอบรู้ ทั้งนี้ให้เลือก
สอบประมวลความรอบรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 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 ก่อนเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
รายวิชา
รหัสวิชา กาหนดเป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ๆ ละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา
300 สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
5
หมายถึง ปริญญาโท
6
หมายถึง ปริญญาเอก
เลขตัวที่ 2 หมายถึง กลุ่มของรายวิชา
0
วิชาเสริมพื้นฐานระดับปริญญาโท
1
วิชาบังคับระดับปริญญาโท
และวิชาเสริมพื้นฐานระดับปริญญาเอก
2
วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
3
วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
4
วิชาเลือกทุกกลุ่มวิชา
5
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
เลขตัวที่ 3 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา

การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจากจานวน ชั่วโมงบรรยาย
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง นอกเวลาเรียน (น) ต่อสัปดาห์ แล้วหารด้วย 3
ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้
จำนวนหน่วยกิต = บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็น จานวนหน่วยกิตของรายวิชา
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
รายวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
300 651 วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
(Thesis)
แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสาขาวิชาโบราณคดีมาก่อน ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน 3 รายวิชา โดยไม่
นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U ดังนี้
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี
(Theories and Research Methodology
in Archaeology)

3*(3-0-6)

300 512 โบราณคดีภาคสนาม 1
(Field Archaeology I)
300 513 โบราณคดีภาคสนาม 2
(Field Archaeology II)

2*(2-0-4)
1*(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)

หมวดวิชาบังคับเลือก จานวน 15 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียว
กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
300 521 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย
3(1-4-4)
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and
Southeast Asia)
300 522 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
3(1-4-4)
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand)
300 621 สัมมนาโบราณคดีโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
3(1-4-4)
(Seminar on World Prehistory)
300 622 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1
3(1-4-4)
(Seminar on Prehistoric Archaeology I)
300 623 สัมมนาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2
3(1-4-4)
(Seminar on Prehistoric Archaeology II)
กลุ่มวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
300 531 สัมมนาโบราณคดีอินเดีย
(Seminar on Indian Archaeology)
300 532 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศใกล้เคียง
(Seminar on Historical Archaeology of
Neighbouring Countries)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
300 533 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand
prior to the 14th century AD)

3(1-4-4)

300 534 สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand
from the 14th century AD to the Present)
300 535 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู
(Buddhist and Hindu Iconography)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถกาหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาโทได้ใน
บางรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่จาเป็นสาหรับการ
ทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
300 541 การวิเคราะห์โบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Artefacts Analysis)
300 542 การวิเคราะห์นิเวศวัตถุ
3(2-2-5)
(Ecofacts Analysis)
300 543 โบราณคดีชาติพันธุ์
3(3-0-6)
(Ethnoarchaeology)
300 544 วิทยาการกระดูกมนุษย์
3(2-2-5)
(Human Osteology)
300 545 เซรามิคส์โบราณในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Ancient Ceramics in Thailand)
300 546 การสงวนรักษาโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Preservation of Archaeological Materials)
300 547 หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี
3(3-0-6)
(Principles of Preservation for Ancient
Monuments and Archaeological Sites)
300 548 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Resource Management)
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
300 652 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต

