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กระบวนวิชา 201117
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนามาใช้ในอารยธรรมโลก อาทิ ระบบจานวน การวัด การก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม และศิลปะ
2. อธิบายจุดกาเนิดและความแตกต่างของปฏิทินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคติ และอธิบายศักราชที่สาคัญของ
ประเทศไทยและโลก เทียบศักราชที่สาคัญได้ และนาความเข้าใจนีไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. อธิบายความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในศิลปวัตถุและโบราณสถานได้
เนื้อหากระบวนวิชา
1. คณิตศาสตร์กับอารยธรรม
1.1 ระบบจานวนและการวัดในอดีต
1.2 คณิตศาสตร์ในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในอดีต
1.3 คณิตศาสตร์ในศิลปะ
2. ระบบปฏิทินและศักราช
2.1 ปฏิทินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคติ
2.2 ศักราชที่สาคัญ และการเทียบศักราช
2.3 ปฏิทินจันทรคติไทย และปฏิทินจันทรคติอื่น
2.4 ศาสนสถานกับการสร้างปฏิทิน
3. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
3.1 ร่องรอยความเจริญทางวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมโลก
3.2 วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี
- การตรวจสอบเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในศิลปวัตถุ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีใ่ ช้ในโบราณสถาน
- การหาอายุโบราณวัตถุ
3.3 การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4 การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานจากภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
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