
ค ำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำโบรำณคดี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 
300 511 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทำงโบรำณคดี  

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

3(3-0-6) 

 องค์ความรู้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่ส าคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางโบราณคดี 
 

 

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

2(2-0-4) 

 แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการฝึกงาน 
ภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดกี าหนด  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
300 513 โบรำณคดีภำคสนำม 2                                  1(ไม่น้อยกว่ำ 60 ชั่วโมง) 

(Field Archaeology II)   
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U                         

 การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะห์หลักฐานในห้องปฏิบัติการ  
และการเขียนรายงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
300 521 สัมมนำโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในเอเชียและเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้   
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and 
Southeast Asia) 

3(1-4-4) 
 

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

   
300 522 สัมมนำโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย 

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

 อภิปรายประเด็นปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่ 



 
300 531 สัมมนำโบรำณคดีอินเดีย   

(Seminar on Indian Archaeology) 
3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาทางโบราณคดขีองอินเดียโบราณ 

 
300 532 สัมมนำโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในประเทศใกล้เคียง  

(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring 
Countries) 

3(1-4-4) 

 อภิปรายประเด็นปัญหาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว 

 
300 533 สัมมนำโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในประเทศไทย  

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 สัมมนำโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ในประเทศไทย  
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 ่
 
 

300 535 ประติมำนวิทยำในศำสนำพุทธและศำสนำฮินดู 
(Buddhist and Hindu Iconography) 

3(3-0-6) 

 ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม  

300 541 กำรวิเครำะห์โบรำณวัตถุ  
(Artefacts Analysis) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์โบราณวัตถุท่ีได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี 

มีการศึกษานอกสถานที่ 



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

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะห์นิเวศวัตถุที่ได้จากการส ารวจและ 
ขุดค้นทางโบราณคดี  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

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

3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดีชาติ พันธุ์วิทยา และการศึกษา
เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
300 544 วิทยำกำรกระดูกมนุษย์  

(Human Osteology) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษย์ โครงสร้างทาง 
กายภาพ และชีวภาพของโครงกระดูกมนุษย ์ 

 
300 545 เซรำมิคส์โบรำณในประเทศไทย 

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

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวทางการศึกษา เทคโนโลยีการผลิต และ 
ประเภทของเซรามิคส์โบราณในประเทศไทย 

 
300 546 กำรสงวนรักษำโบรำณวัตถุ 

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

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด วิธีการในการสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝึกปฏิบัติการ 
สงวนรักษาตัวอย่างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุท่ีแหล่งโบราณคด ี

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 
 
 



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

3(3-0-6) 

 ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
300 548 กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม 

(Cultural Resource Management) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
ประวัติ  แนวคิด  หลักการและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรทาง 

วัฒนธรรม 
 

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

 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และประเด็นส าคัญทางด้านโบราณคดีโลก 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  

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

(Seminar on Prehistoric Archaeology I) 

 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีวิทยาในงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย 

 
300 623 สัมมนำโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ 2                             3(1-4-4) 

(Seminar on Prehistoric Archaeology II) 
 

 อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีวิทยาในงานโบราณคดีสมัยก่อน  
ประวัติศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางโบราณคดี เพ่ือพัฒนา   
โครงร่างวิทยานิพนธ์     

  

 

300 651 วิทยำนิพนธ์                                             มีค่ำเทียบเท่ำ 48 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                      

 วิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
 

300 652 วิทยำนิพนธ์                                             มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต 
(Thesis)                                                     

 วิจัยขั้นสูงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโบราณคดี 
 


