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5. คำอธิบายรายวิชา
300 501 โบราณคดีเบื้องต;น
3(3-0-6)
(Introduction to Archaeology)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป7น S หรือ U
ความหมาย คำจำกัดความ ประวัติความเป7นมา ขอบเขตการศึกษาของวิชา
โบราณคดี และความสัมพันธLของวิชาโบราณคดีกับสาขาวิชาการอื่น ๆ
300 502

ธรณีโบราณคดี
3(2-2-5)
(Geoarchaeology)
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป7น S หรือ U
ธรณีวิทยาเบื้องตPน ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องตPน ปฐพีวิทยาเบื้องตPน สภาพ
แวดลPอมการตั้งถิ่นฐาน บริบทการลำดับชั้นทับถม แนวคิดและวิธีการศึกษาดPาน
ธรณีโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 511

ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดี
3(3-0-6)
(Theories and Research Methodology in Archaeology)
องคLความรูPทฤษฎีและวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่สำคัญ เพื่อประยุกตLใชPใน
งานวิจัยทางโบราณคดี

300 512

โบราณคดีภาคสนาม 1
2(2-0-4)
(Field Archaeology I)
แนวทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานโบราณคดีภาคสนาม มีการฝ\กงาน
ภาคสนามที่ภาควิชาโบราณคดีกำหนด
มีการศึกษานอกสถานที่

300 513

โบราณคดีภาคสนาม 2
1(ไมfน;อยกวfา 60 ชั่วโมง)
(Field Archaeology II)
การฝ\กปฏิบัติในภาคสนาม การวิเคราะหLหลักฐานในหPองปฏิบัติการ และ
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การเขียนรายงาน
มีการศึกษานอกสถานที่
300 521

สัมมนาโบราณคดีสมัยกfอนประวัติศาสตรkในเอเชียและเอเชีย
3(1-4-4)
ตะวันออกเฉียงใต;
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Asia and
Southeast Asia)
อภิปรายประเด็นป^ญหาเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย
ก`อนประวัติศาสตรLในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตP

300 522

สัมมนาโบราณคดีสมัยกfอนประวัติศาสตรkในประเทศไทย
3(1-4-4)
(Seminar on Prehistoric Archaeology in Thailand)
อภิปรายประเด็นป^ญหาเรือ่ งพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัย
ก`อนประวัติศาสตรLในประเทศไทย
มีการศึกษานอกสถานที่

300 523

โบราณคดีสิ่งแวดล;อม
3(2-2-5)
(Environmental Archaeology)
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยา เพื่อการแปลความสิ่งแวดลPอมในอดีต
มีการศึกษานอกสถานที่

300 524

สัมมนาพัฒนาการของสังคมสมัยกfอนประวัติศาสตรk
3(1-4-4)
(Seminar on Development of Prehistoric Society)
อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี ขPอโตPแยPง และวิธีวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของ
สังคมสมัยก`อนประวัติศาสตรL
มีการศึกษานอกสถานที่
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300 525

การวิเคราะหkเชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่องานโบราณคดี
3(3-0-6)
(Qualitative and Quantitative Analysis for
Archaeology)
การประยุ ก ตL ใชP วิธีก ารทางสถิ ติ และโปรแกรมคอมพิ วเตอรLส ำหรับ การ
วิเคราะหLขPอมูลจากงานโบราณคดี ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการทาง
โบราณคดี

300 531

สัมมนาโบราณคดีอินเดีย
(Seminar on Indian Archaeology)
อภิปรายประเด็นป^ญหาทางโบราณคดีของอินเดียโบราณ

300 532

สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรkในประเทศใกล;เคียง
3(1-4-4)
(Seminar on Historical Archaeology of Neighbouring
Countries)
อภิปรายประเด็นป^ญหาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรLในประเทศกัมพูชา
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และลาว

300 533

สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรkในประเทศไทย
3(1-4-4)
กfอนพุทธศตวรรษที่ 19
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand prior
to the 14th century AD)
อภิ ป รายประเด็ น ป^ ญ หาเกี่ ยวกั บ วัฒ นธรรมทวารวดี ศรีวิชัย เขมร และ
หริภุญไชย
มีการศึกษานอกสถานที่

300 534

สัมมนาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรkในประเทศไทย
ตั้งแตfพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปƒจจุบัน
(Seminar on Historical Archaeology in Thailand from
the 14th Century AD to the Present)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
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อภิปรายประเด็นป^ญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุโขทัย ลPานนา อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทรL
มีการศึกษานอกสถานที่
300 535

ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Buddhist and Hindu Iconography)
ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
และสถาป^ตยกรรม

300 541

การวิเคราะหkโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Artefacts Analysis)
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะหLโบราณวัตถุที่ไดPจากการสำรวจและ
ขุดคPนทางโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 542

การวิเคราะหkนิเวศวัตถุ
3(2-2-5)
(Ecofacts Analysis)
ทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิเคราะหLนิเวศวัตถุที่ไดPจากการสำรวจและ
ขุดคPนทางโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 543

โบราณคดีชาติพันธุk
3(3-0-6)
(Ethnoarchaeology)
แนวคิ ด และวิ ธี วิ ท ยาทางโบราณคดี ช าติ พั น ธุL วิ ท ยา และการศึ ก ษา
เปรียบเทียบขPามวัฒนธรรมจากพื้นที่ต`าง ๆ ในโลก
มีการศึกษานอกสถานที่
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300 544

3(2-2-5)
วิทยาการกระดูกมนุษยk
(Human Osteology)
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับกระดูกมนุษยL โครงสรPางทาง
กายภาพ และชีวภาพของโครงกระดูกมนุษยL

300 545

เซรามิคสkโบราณในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Ancient Ceramics in Thailand)
ความเป7 น มา วิวัฒ นาการ แนวทางการศึ ก ษา เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
ประเภทของเซรามิคสLโบราณในประเทศไทย

300 546

การสงวนรักษาโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Preservation of Archaeological Materials)
หลักการ แนวคิด วิธีการในการสงวนรักษาโบราณวัตถุ การฝ\กปฏิบัติการ
สงวนรักษาตัวอย`างโบราณวัตถุ และการดูแลรักษาโบราณวัตถุที่แหล`งโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 547

หลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหลfงโบราณคดี
3(3-0-6)
(Principles of Preservation for Ancient Monuments
and Archaeological Sites)
ประวัติ แนวคิด และหลักการสงวนรักษาโบราณสถานและแหล`งโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 548

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Resource Management)
ประวั ติ แนวคิ ด หลั ก การและขั้ น ตอนในการจั ด การทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม

300 549

สัมมนาในหัวข;อเฉพาะ

3(1-4-4)
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(Seminar on Special Topics)
สัมมนาประเด็นป^ญหาสำคัญในวิชาโบราณคดี
300 551

วิทยานิพนธk
มีคfาเทียบเทfา 36 หนfวยกิต
(Thesis)
วิจัยในหัวขPอที่เกี่ยวขPองกับสาขาวิชาโบราณคดี

300 552

วิทยานิพนธk
มีคfาเทียบเทfา 12 หนfวยกิต
(Thesis)
วิจัยในหัวขPอทีเ่ กี่ยวขPองกับสาขาวิชาโบราณคดี

300 553

การค;นคว;าอิสระ
มีคfาเทียบเทfา 6 หนfวยกิต
(Independent Study)
การคPนควPาอิสระในหัวขPอที่เกี่ยวขPองกับสาขาวิชาโบราณคดี

