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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ     วังท่าพระ  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 
       XXXXXXXXXXXXXXXX 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก 
      ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Epigraphy in Thai and 

Oriental Languages 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (จารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts  (Epigraphy in Thai and Oriental 

Languages) 
  ชื่อย่อภาษาไทย   ศศ.ม.  (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.A.  (Epigraphy in Thai and Oriental Languages) 
 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า 38  หน่วยกิต  
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  
 5.2  ภาษาที่ใช้   

ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา   

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก
ศึกษา (พ.ศ. 2555) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8/2559 วันที่  21 เดอืนเมษายน  
พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ.2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2560 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ผู้สอนภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 8.2  นักภาษาโบราณ 
 8.3  นักอักษรศาสตร์   
 8.4  นักประวัติศาสตร์ 
 8.5  นักวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม   
 8.6  ประกอบอาชีพอิสระ   
 
9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 



      3 

 

(1)  นายกังวล  คัชชิมา  
 เลขประจ าตัวประชาชน    X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ  ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
   ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
   ศศ.ม. (เขมรศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
   ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) 
   ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2537) 
 
 (2)  นายอุเทน   วงศ์สถิตย์  
 เลขประจ าตัวประชาชน    X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Sanskrit) University of Pune, India (2013) 
   ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
   พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2544) 
 

     (3)  นางอรวรรณ  บุญยฤทธิ์  
 เลขประจ าตัวประชาชน    X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Linguistics) Australian National University, Australia (1996) 
   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2529) 
   ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 

 เลขที่ 31  ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และร่าง
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคนให้ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม
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และภูมิปัญญาไทย สร้างจิตส านึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันจะน าไปสู่การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมที่
เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรม   
  ภาควิชาภาษาตะวันออกจึงปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาให้มีความทันสมัยเพ่ือพัฒนา
คนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการปรับเป็นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ซึ่งเป็นการศึกษาด้านภาษา จารึก อักษร
โบราณ และเอกสารโบราณ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ ที่ใช้ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษามอญ รวมทั้ง
ภาษาถ่ินของกลุ่มชนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย 
  นอกจากนั้น หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษา จารึกและเอกสาร
โบราณหรือผู้มีความรู้ภาษาเขมรและภาษาสันสกฤตให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ด้านภาษา จารึกและเอกสารโบราณของไทยซึ่งยังคงขาดแคลนอยู่เป็น
จ านวนมาก  เช่น ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  
ราชบัณฑิตยสภา  ส านั กงานวัฒนธรรมจั งหวัด วงการแพทย์ แผนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยหรือภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
ซึ่งมีความต้องการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตรงกับท่ี สกอ. ก าหนด  

หลักสูตรนี้จะช่วยขยายองค์ความรู้ด้านภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่มี
อยู่ร่วมกันอย่างยาวนานของกลุ่มคนในประเทศประชาคมอาเซียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นการเชื่อมต่อทางการศึกษาเข้ากับเศรษฐกิจ
และสังคมภายใต้กรอบความร่วมมือทางการศึกษาของประชาคมอาเซียนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเตรียมความพร้อมทางหนึ่งให้กับสังคมไทยเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และร่างกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คือ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียน เพ่ือให้เกิดความไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการรับข้อมูลข่าวสารของกันและกัน 
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  จารึกและเอกสารโบราณเป็นเอกสารชั้นต้นที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นกุญแจไขไปสู่
วิชาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรม 
รวมทั้งเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์บางสาขา หากความรู้ด้านจารึก อักษรและภาษาโบราณต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้รับการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การ
ตีความอย่างต่อเนื่องแล้ว จะส่งผลให้ขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านจารึกศึกษา และข้อมูลส าคัญทาง
วิชาการท่ีจะน าไปบูรณาการหรือสนับสนุนข้อมูลวิชาการสาขาอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ต่อไป  

ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแม้ว่าจะไม่มีการ
ค้นพบจารึกหลักใหม่ๆ มากนัก แต่ชุมชนต่างๆ ในประเทศนั้นๆ ก็ยังคงเก็บรักษาเอกสารโบราณ เช่น 
พงศาวดาร วรรณคดี นิทานพ้ืนบ้าน ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ เป็นจ านวนมาก โดยที่คนในชุมชนไม่
สามารถอ่านอักษรและเข้าใจภาษาโบราณที่บันทึกในเอกสารเหล่านั้นได้ เอกสารเหล่านี้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะไขความรู้ วัฒนธรรมของคน ชุมชน และสังคมที่บันทึกเอกสารเหล่านั้ น หากคนในชุมชน 
สังคม สนใจศึกษาความรู้ทางด้านจารึก อักษรและภาษาโบราณก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัย
ในท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในระดับกว้าง ทุกระดับสังคมและ
ทุกกลุ่มวัฒนธรรม  

การเผยแพร่ความรู้ด้านจารึกศึกษาอย่างถูกต้อง จะช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความ
เข้าใจและรู้จักท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น อันจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและสังคมของตน 
เห็นความส าคัญในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดความส านึกในคุณค่าและเกิดการ
อนุรักษ์จารึกและเอกสารโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในประเทศของตนให้คงอยู่
สืบไป 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกนี้ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านจารึกและเอกสารโบราณท่ีสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการอ่าน แปลและศึกษาวิเคราะห์จารึก 
เอกสารโบราณเข้ากับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การก าหนดให้มีกลุ่มจารึกภาษาไทยเป็นหลัก
และก าหนดภาษาตะวันออกอ่ืนๆ คือภาษาเขมร ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาลาว และภาษามอญ 
ให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้หรือความสนใจของ
นักศึกษา ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาไทยที่ลึกซึ้งมากกว่าการเรียนแต่ภาษาไทย แต่ไม่รู้รากเหง้า
ของภาษา  อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มจารึกภาษาที่ตนเองสนใจ อันจะ
ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดให้ศึกษาได้
ค านึงถึงความรู้และทักษะที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไป   
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
สัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มี
ความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในจารึกและเอกสารโบราณที่เป็นภาษาไทย และภาษา
ตะวันออก รวมทั้งศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาไป
บูรณาการกับความรู้สาขาอ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 
 
13.  ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
  ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านจารึกศึกษา  

1.2  ความส าคัญ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก เป็น
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นจัดการเรียนการสอนและวิจัย
ทางด้านจารึกและเอกสารโบราณ  ทั้งยังให้ความส าคัญในการจัดการเรียน การสอน และการวิจัยภาษา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร มอญ 
และภาษาไทถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านจารึกและเอกสาร
โบราณกับศาสตร์อ่ืนๆ   
  

1.3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการอ่าน แปล วิเคราะห์  วิจัยจารึกและเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยภาษาไทย ภาษา
ตะวันออก หรือภาษาที่มีตัวอักษรเฉพาะอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มีแผนพัฒนาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนา 
ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด  

1. ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
2. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้สอน 
4. ประเมินภาวะการมีงานท าของ
มหาบัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
2. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม  

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อการประเมินหลักสูตร 

1. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ปรับรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

2. ชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

3. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่ เน้ นผู้ เรี ยน เป็ น
ส าคัญ  

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
 

1. มีกิจกรรมการอบรม
เพ่ิมพูนทักษะแก่
คณาจารย์ 
2. ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

4 . แผน การ พั ฒ น าทั กษ ะ 
การสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง  
5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แ ห่ ง ช า ติ  ( ฉ บั บ ที่  3 )  
พ.ศ. 2558  

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม 
สัมมนาตามทีค่ณะ/หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
 

1. จ านวนโครงการการ
พัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อทักษะ
การสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ 
ทั้ง 5 ด้าน  
3. จ านวนคน/ครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม สัมมนา 
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หมวดที่ 3   
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาในระบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

ไม่มี  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
   2.2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   1. นักศึกษาบางคนไม่มีพ้ืนความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ภาษาและอักษรท้องถิ่น และ
ภาษาตะวันออกอันเป็นพื้นฐานของการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
   2. นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในเอกสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเอกสารด้านนี้มีศัพท์เฉพาะทางหลายด้าน ทั้ง
ด้านจารึก ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1. หลักสูตรฯ สร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 4 รายวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาให้มีความรู้
ใกล้เคียงกัน ก่อนจะศึกษารายวิชาบังคับในหลักสูตรต่อไป คือ  
  1) รายวิชา 335 501  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
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  2) รายวิชา 335 502 ภาษาและอักษรท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  3(3-0-6) 
  3) รายวิชา  335 503  ภาษาเขมรเข้มข้น   3(2-3-4)  
  4) รายวิชา  335 504  ภาษาสันสกฤตเข้มข้น   3(2-3-4) 
   ทั้งนี้นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชา 335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น หรือ 335 504 
ภาษาสันสกฤตเข้มข้น วิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ รวมทั้งกลุ่มรายวิชา
เลือกที่นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนต่อไป 
   2. หลักสูตรฯ สร้างรายวิชา 335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึก
ศึกษา 2(2-0-4) เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะการอ่านเอกสารภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวกับภาษาและจารึกมากยิ่งขึ้น 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป    

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย   บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าลงทะเบียน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,299,026 3,436,272 3,745,827 3,756,927 3,914,118 

รวมรายรับ 4,999,026 5,136,272 5,445,827 5,456,927 5,614,118 
 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย   บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,998,670 3,140,335 3,285,319 3,419,503 3,560,707 
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ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  497,850 522,743 548,880 576,324 605,140 
รวม (ก) 3,496,521 3,663,078 3,834,199 3,995,827 4,165,847 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 112,500 118,125 124,031 130,233 136,744 
รวม (ข) 112,500 118,125 124,031 130,233 136,744 
รวม (ก) +  (ข) 3,609,021 3,781,203 3,958,231 4,126,060 4,302,592 
จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   60,150 63,020 65,971 68,768 71,710 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลอินเตอร์เนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................. 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2550 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มี
แผนการศึกษา 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2  และ  แผน ข  ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (11) (11) 
หมวดวิชาบังคับ 19 19 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 15 
วิทยานิพนธ์ (มีคา่เทียบเท่า) 12 - 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) - 4 
หน่วยกิตรวม 38 38 
หมายเหตุ แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ 
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3.1.3  รายวิชา  
3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
      เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 

          5 = ระดับปริญญาโท 
  เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

0  = หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
1  = หมวดวิชาบังคับ 

2 - 5  = หมวดวิชาเลือก  
6  = วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

    เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 

3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3–6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

      วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  
ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
  จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
   เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3 รายวิชา 
 

หมวดวิชาพื้นฐาน  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  และนักศึกษาแผน ข ให้ศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้  
โดยไม่นับค่าหน่วยกิตและค่าระดับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

335 150  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Linguistics) 
 

2(2-0-4) 

335 502 
 

ภาษาและอักษรท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Northern and Northeastern Dialects and Scripts) 
 

3(3-0-6) 
 

335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น     
(Intensive Khmer) 
 

3(2-3-4) 

335 504 ภาษาสันสกฤตเข้มข้น   
(Intensive Sanskrit) 
 

3(2-3-4) 

 

หมวดวิชาบังคับ  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้จ านวน  
19  หน่วยกิต   

 

335 015  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม   
(Research Methodology in Languages, Inscriptions and 
Literature) 
 

2(2-0-4) 

335 511 อักขรวิทยาโบราณ      
(Palaeography)   
 

2(2-0-4) 

335 512 จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Ancient Inscriptions and Manuscripts in Southeast Asia) 
 

2(2-0-4) 

335 513 จารึกสมัยสุโขทัย 
(Sukhothai Inscriptions) 
 

2(2-0-4) 

335 514 ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสารตัวเขียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
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(Pali-Sanskrit and Khmer in Thai Inscriptions and Manuscripts) 
 

335 515
  

อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(Influence of Sanskrit Literature in Southeast Asia) 
 

2(2-0-4) 

335 516 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ    
(Historical and Comparative Linguistics) 
 

2(2-0-4) 

335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(History and Archaeology in Southeast Asia) 
 

2(2-0-4) 

335 518 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร*  
 (Thai and Khmer Phonology and Grammar)    
 

3(3-0-6) 

335 519 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสันสกฤต* 
(Thai  and Sanskirt Phonology and Grammar)    
 

3(3-0-6) 

 

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 335 518 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร 
หรือ 335 519 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสันสกฤต วิชาใดวิชาหนึ่งให้
สอดคล้องกับรายวิชาพ้ืนฐานที่ศึกษา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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หมวดวิชาเลือก 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
และแผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

 
 

335 520 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา   
(Ayutthaya Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
 

3(3-0-6) 

335 521 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  
(Thonburi and Rattanakosin Inscriptions, Manuscripts and 
Literature) 
 

3(3-0-6) 

335 522 จารึกล้านนา     
(Lanna Inscriptions) 
 

2(2-0-4) 

335 523 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านนา     
(Lanna Manuscripts and Literature) 
 

2(2-0-4) 

335 524 จารึกล้านช้าง 
(Lanchang Inscriptions)    
 

2(2-0-4) 

335 525 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านช้าง   
(Lanchang Manuscripts and Literature) 
 

2(2-0-4) 

335 526 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาคใต้   
(Inscriptions, Manuscipts and Literature of Southern Thailand) 
 

3(3-0-6) 

335 527 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมไท   
(Tai Manuscripts and Literature) 
 

2(2-0-4) 

335 528 ระบบปฏิทินในจารึกและเอกสารตัวเขียน 
(Calendar Systems in Ancient Inscriptions and Manuscripts) 
 

2(2-0-4) 
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335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา1 
(Reading of English Texts on Epigraphic Studies) 

2(2-0-4) 

 

335 530 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
(Khmer Inscriptions in the Pre-Angkorian and Angkorian Periods) 
 

3(3-0-6) 

335 531 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร  
(Khmer Inscriptions, Manuscripts and Literature in the Post- 
Angkorian Period)  
 

3(3-0-6) 

335 532 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 
(Khmer Communication Skills) 
 

3(2-3-4) 

335 533 วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัย     
(Contemporary Khmer Literature) 
 

2(2-0-4) 

335 534 สังคมและวัฒนธรรมเขมร    
(Khmer Society and Culture) 
 

2(2-0-4) 

335 535 อารยธรรมเขมร   
(Khmer Civilization) 
 

2(2-0-4) 

335 536 การแต่งและแปลภาษาเขมร   
(Khmer Composition and Translation) 
 

3(3-0-6) 

335 537 ภาษาเขมรถิ่นไทย   
(Khmer Dialects in Thailand) 
 

2(2-0-4) 

335 538 ภาษามอญเบื้องต้น   
(Introduction to Mon Language) 

2(2-0-4) 

335 539 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษามอญ  
(Mon Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
 

3(3-0-6) 

                                                           
1
 ผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น      

ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
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335 540 คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต            
(Buddhist Sanskrit Texts) 
 

2(2-0-4) 

335 145  ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   
(Advanced Sanskrit Grammar) 
 

2(2-0-4) 

335 542 จารึกภาษาปรากฤตในประเทศอินเดีย  
(Prakrit Inscriptions in India)  
 

2(2-0-4) 

335 543 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย 
(Sanskrit Inscriptions in India) 
 

2(2-0-4) 

335 544 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 
(Sanskrit Inscriptions in Cambodia) 
 

2(2-0-4) 

335 545 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยและประเทศลาว     
(Sanskrit Inscriptions in Thailand and Laos) 
 

2(2-0-4)  

335 546 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเชีย 
(Sanskrit Inscriptions in Indonesia and Malaysia)  
 

2(2-0-4)  

335 547 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม  
(Sanskrit Inscriptions in Vietnam)  
 

2(2-0-4)   

335 548 จารึกและวรรณกรรมภาษาบาลี2 
(Pali Inscriptions and Literature) 
 

3(3-0-6)  

335 549 ไวยากรณเปรียบเทียบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต    
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit) 
 
 
 
 

2(2-0-4) 

                                                           
2 ผู้ที่จะเลือกเรียนรายวิชานี ้ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาบาลีจากอาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน 
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335 550 
 

สัมมนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ3    
(Seminar on Thesis and Independent Study) 
 

1(0-3-0) 
 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

335 560 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 
(Thesis) 
 

12  หน่วยกิต 

335 561 การคนควาอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 
(Independent Study) 
 

4  หน่วยกิต 

 

 
 

                                                           
3
 รายวิชานี้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร  ให้นักศึกษาทั้งแผน ก และ แผน ข เลือก

ลงเรียนรายวิชานี้ก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นป ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
  335 501 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น4 2* (2-0-4) 

335 502 ภาษาและอักษรท้องถ่ินของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3*(3-0-6) 
335 503 

 
335 504 

ภาษาเขมรเข้มข้น 
หรือ  
ภาษาสนัสกฤตเข้มข้น  

3*(2-3-4) 

335 511 อักขรวิทยาโบราณ   2(2-0-4) 
335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 4 
 

ชั้นป ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 512   จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
335 513 จารึกสมัยสุโขทัย 2(2-0-4) 
335 515 อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
335 518 

หรือ 
335 519 

ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร    
หรือ 
ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสนัสกฤต 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 *รายวิชานี้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร 
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ชั้นป ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 510   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม 2(2-0-4) 
335 514   ภาษาบาลสีันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสารตัวเขียน

ภาษาไทย 
2(2-0-4) 

335 516   ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
วิชาเลือก 4 

รวมจ านวนหน่วยกิต 10 
 
 

ชั้นป ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 550   สัมมนาวทิยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ5   1*(0-3-0) 

335 560   วิทยานพินธ ์(มีค่าเทียบเทา่) 12 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

 
นักศึกษาแผน ข  

 

ชั้นป ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
  335 501 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2*(2-0-4) 
335 502 ภาษาและอักษรท้องถ่ินของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3*(3-0-6) 
335 503 

 
335 504 

ภาษาเขมรเข้มข้น 
หรือ  
ภาษาสนัสกฤตเข้มข้น  

3*(2-3-4) 

335 511 อักขรวิทยาโบราณ   2(2-0-4) 
335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 4 
 

 

                                                           
*รายวิชานี้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร 
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ชั้นป ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 512   จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
335 513 จารึกสมัยสุโขทัย 2(2-0-4) 
335 515 อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4) 
335 518 

หรือ 
335 519 

ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร    
หรือ 
ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสนัสกฤต 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 4 
รวมจ านวนหน่วยกิต 13 

 
 

ชั้นป ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 510   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม 2(2-0-4) 
335 514   ภาษาบาลสีันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสารตัวเขียน

ภาษาไทย 
2(2-0-4) 

335 516   ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
วิชาเลือก 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 

ชั้นป ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บ-ป-น) 
335 550   สัมมนาวทิยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ6   1*(0-3-0) 

335 561 การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่) 4 
วิชาเลือก 5 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

                                                           
*รายวิชานี้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร 



      23 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

335 155  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Linguistics) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 มโนทัศน์พื้นฐานของทฤษฎีภาษาศาสตร์ต่างๆ องค์ประกอบหลัก
ของภาษาซึ่งรวมถึงระบบเสียง ระบบค า ไวยากรณ ์และความหมาย ภาษา
กับสังคม  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของภาษาถิ่น ในตระกูลภาษา
เดียวกัน 
 Basic concepts of linguistic theories, major components 
of language, including phonology, morphology, grammar and 
semantics, language and society, similarities and differences of 
dialects of the same language family. 
 
 

2(2-0-4) 

335 502 
 

ภาษาและอักษรท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Northern and Northeastern Dialects and Scripts) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในจารึกและ
เอกสารตัวเขียน ที่มา รูปแบบและอักขรวิธี อักษรธรรมล้านนา อักษร 
ฝักขาม อักษรไทยนิเทศ ที่ใช้ในภาคเหนือ อักษรธรรมอีสาน และ
อักษรไทยน้อย ที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 The use of northern and northeastern Thai dialects in 
inscriptions and manuscripts: origin, forms and orthography of 
the Lanna Dhamma scripts, Fakkham and Thai Nithet scripts of 
northern Thailand, as well as the Isan Dhamma and Thai Noi 
scripts of northeastern Thailand. 
 
 

3(3-5-6) 
 

335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น   
(Intensive Khmer) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ลักษณะภาษาเขมร อักษรและอักขรวิธีภาษาเขมร การสนทนา  
การอ่านและเขียนภาษาเขมร 
 

3(2-3-4) 
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 Characteristics of Khmer, script and orthography, 
conversation, reading and writing. 
 
 

335 504 ภาษาสันสกฤตเข้มข้น 
(Intensive Sanskrit) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ลักษณะภาษาและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี การ
แปลและแต่งประโยค  
 Characteristics of Sanskrit, grammar, the Devanagri 
script, as well as translation and composition. 
 
 

3(2-3-4) 

335 515  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม   
(Research Methodology in Languages, Inscriptions and 
Literature) 
 ความหมาย ระเบียบวิธี และเทคนิคของการวิจัยทางภาษา จารึก
และวรรณกรรม  วิธีเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การเขียน
บทความวิจัย 
 Meaning, methodology and techniques of research into 
languages, inscriptions and literature, research writing, paper 
writing. 
 

2(2-0-4) 

335 511 อักขรวิทยาโบราณ      
(Palaeography)   
 ที่มา พัฒนาการของรูปแบบอักษร และอักขรวิธีของอักษรพราหมี 
ที่พบในจารึกประเทศอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 - 11  แนวคิดด้าน
จารึกศึกษา 
 The origin, development of forms and orthography of 
the Brahmi script found in Indian inscriptions dated from the 
3rd to the 11th centuries of the Buddhist Era; concepts in 
epigraphic studies. 

2(2-0-4) 
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335 512 จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Ancient Inscriptions and Manuscripts in Southeast Asia) 
วิชาบังคับก่อน : 335 511  อักขรวิทยาโบราณ  

 ที่มา  พัฒนาการของรูปแบบอักษร และอักขรวิธีของอักษรที่ใช้ใน
จารึกและเอกสารตัวเขียนของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11- 20 รวมถึงอักษรขอมไทย  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 The origin, development and orthography of scripts 
used in inscriptions and manuscripts of ancient empires in 
Southeast Asia dated from the 11th to the 20th centuries of 
the Buddhist Era, including that of the Khom Thai script. 
Fieldwork required.    
 

2(2-0-4) 

335 513 จารึกสมัยสุโขทัย 
(Sukhothai Inscriptions) 
 อักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี ในจารึกสมัยสุโขทัย    
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Sukhothai inscriptions. 
 
 

2(2-0-4) 

335 514 ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสารตัวเขียน
ภาษาไทย  
(Pali, Sanskrit and Khmer in Thai Inscriptions and 
Manuscripts) 
 อิทธิพลของภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึก
และเอกสารตัวเขียนของไทย การกลายเสียง รูป และความหมาย 
 Influence of Pali, Sanskrit and Khmer in Thai 
inscriptions and manuscripts, changes in phonetic, form and 
semantic 

 

2(2-0-4) 
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335 515
  

อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(Influence of Sanskrit Literature in Southeast Asia) 
 แนวคิด ความเชื่อ และเนื้อหาวรรณกรรมสันสกฤตเรื่องส าคัญที่
ปรากฏในจารึกอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
อิทธิพลที่มตี่อจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม  
 Concepts, beliefs and contents of major Sanskrit 
literature in inscriptions of ancient empires in Southeast Asia, 
including influence on painting, sculpture, architecture and 
literature. 
 

2(2-0-4) 

335 516 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ    
(Historical and Comparative Linguistics) 
 ลักษณะของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา วิธีการสืบสร้าง
ภาษาดั้งเดิม ด้วยทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   

 Characteristics of language, language change and 
reconstructive methods of a proto-language based on 
historical and comparative linguistic theories. 
 

2(2-0-4) 

335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
(History and Archaeology in Southeast Asia) 
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอาณาจักรโบราณ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 19 โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลในจารึก  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 History and archaeology of ancient empires in 
Southeast Asia from the 11th to the 19th centuries of the 
Buddhist Era, concerning data from inscriptions. 
Fieldwork required.  
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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335 518 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร 
(Thai and Khmer Phonology and Grammar)    
 ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และไวยากรณ์ของภาษาไทยและ
ภาษาเขมรปัจจุบัน 
 phonology in Thai and Modern Khmer, word 
formations and grammar. 
 
 

3(3-0-6) 

335 519 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสันสกฤต 
(Thai  and Sanskirt Phonology and Grammar)    
 ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และไวยากรณ์ของภาษาไทยและ
ภาษาสันสกฤต 
 phonology in Thai and Sanskrit, word formation and 
grammar. 

 

3(3-0-6) 

335 520 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา   
(Ayutthaya Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
 อักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ 
โบราณคดีในจารึกและเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยา  

 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Ayutthaya inscriptions and manuscripts. 
 

3(3-0-6) 

335 521 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  
(Thonburi and Rattanakosin Inscriptions, Manuscripts and 
Literature) 
 อักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาไทยสมัยธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4 
  Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Thai manuscripts and literature of 
Thonburi and Rattanakosin from the reigns of King Rama I 
through King Rama IV. 
 

 

3(3-0-6) 
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335 522 จารึกล้านนา     
(Lanna Inscriptions) 
 อักษร  อักขรวิธี  ภาษา  สารัตถะ  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีในจารึกล้านนา 
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Lanna inscriptions. 
 
 

2(2-0-4) 

335 523 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านนา     
(Lanna Manuscripts and Literature) 
 อักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ 
โบราณคดีในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมของล้านนา  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Lanna manuscripts and literature. 
 
 

2(2-0-4) 

335 524 จารึกล้านช้าง 
(Lanchang Inscriptions)    
 อักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ 
โบราณคดีในจารึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาว 

 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Northeastern Thai and Lao inscriptions. 
 
 

2(2-0-4) 

335 525 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านช้าง   
(Lanchang Manuscripts and Literature) 
 อักษร อักขรวิธ ีภาษา สารตัถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และ
โบราณคดใีนเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและประเทศลาว 

 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Northeastern Thai and Laos manuscripts 
and literature. 
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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335 526 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาคใต้   
(Inscriptions, Manuscripts and Literature of Southern 
Thailand) 
 อักษร อักขรวิธ ีภาษา สารตัถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และ 
โบราณคดใีนจารึกและเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมไทยภาคใต้   

 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in inscriptions, manuscripts and literature 
Southern Thailand.    
 

3(3-0-6) 

335 527 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมไท   
(Tai Manuscripts and Literature) 
 อักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมของชน
เผ่าไท  

 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Tai manuscripts and literature. 
 

2(2-0-4) 

335 528 ระบบปฏิทินในจารึกและเอกสารตัวเขียน 
(Calendar Systems in Ancient Inscriptions and 
Manuscripts) 
 วัน เวลา นักษัตรในจารึกสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งดวงดาวกับนักษัตร การค านวณวัน เดือน ปี โดยใช้คัมภีร์         
สุริยยาตร์และวิธีการค านวณแบบต่างๆ 
 Dates, times and Nakshatras in inscriptions in various 
periods, relations of stars and Nakshatras, calculation of dates 
by using Suryayatra text and other methods.  
   

2(2-0-4) 

335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา 
(Reading of English Texts on Epigraphic Studies) 
เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
 

2(2-0-4) 
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 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจารึกศึกษา 
 Reading of English texts relating to epigraphic studies. 
 
 

335 530 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
(Khmer Inscriptions in the Pre-Angkorian and Angkorian 
Periods) 
 การอ่าน แปล และตีความจารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและ
สมัยพระนคร ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 - 19 
 Translation and interpretation of Khmer inscriptions of 
the Pre-Angkorian and Angkorian periods, from the 11th to the 
19th centuries of the Buddhist Era. 
 
  

3(3-0-6) 

335 531 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร  
(Khmer Inscriptions, Manuscripts and Literature in the 
Post-Angkorian Period)  
 การอ่าน แปล และตีความจารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรม
ภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 – 23 
 Translation and interpretation of Khmer inscriptions, 
manuscripts and literature of the Post-Angkorian period, from 
the 20th to the 23rd centuries of the Buddhist Era. 

 
 

3(3-0-6) 

335 532 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 
(Khmer Communication Skills) 
 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรที่ใช้สื่อสารในบริบท
ต่างๆ  
 Khmer listening, speaking, reading and writing skills in 
various contexts.  
 
 

3(2-3-4) 

335 533 วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัย     
(Contemporary Khmer Literature) 
 การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัยทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง  
 

2(2-0-4) 
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 Reading and analysing contemporary Khmer prose and 
poetry. 
 

335 534 สังคมและวัฒนธรรมเขมร    
(Khmer Society and Culture) 
 การอ่านเอกสารและสื่อสารสนเทศภาษาเขมรที่เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมเขมร 
 Reading Khmer texts and Media Information about 
Khmer society and culture. 
 
 

2(2-0-4) 
 

335 535 อารยธรรมเขมร   
(Khmer Civilization) 
 โบราณคด ีประวัติศาสตร์  ศิลปะ  และประติมาณวิทยาเขมร
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยหลังพระนคร 
 Khmer archaeology, history, art and iconography from 
pre-historic to Post-Angkorian periods. 
 

2(2-0-4) 

335 536 การแต่งและแปลภาษาเขมร   
(Khmer Composition and Translation) 
 การแต่งและการแปลความเรียงภาษาเขมรเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร การแปลลักษณะล่าม 
 Composition and translation from Khmer to Thai and 
vice versa, simultaneous translation/interpretation.   
 
 

3(3-0-6) 

335 537 ภาษาเขมรถ่ินไทย   
(Khmer Dialects in Thailand) 
 การเปรียบเทียบการใช้ภาษา ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และ
ไวยากรณ์ของภาษาเขมรถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย 
 Comparison of language use, sound systems, word 
formation and grammar of Khmer dialects in Thailand.    
 
 

2(2-0-4) 

335 538 ภาษามอญเบื้องต้น   
(Introduction to Mon Language) 

2(2-0-4) 
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 ลักษณะภาษามอญ อักษรและอักขรวิธีภาษามอญ  การสนทนา 
การอ่านและเขียนภาษามอญ  
 Characteristics of Mon language, scripts and 
orthography; conversation; reading and writing. 
 
 

335 539 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษามอญ  
(Mon Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึก เอกสารตัวเขียนและ
วรรณกรรมภาษามอญ 
 Transliteration and interpretation of Mon inscriptions, 
manuscripts and literature. 
  
 

3(3-0-6) 

335 540 คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต            
(Buddhist Sanskrit Texts) 
 การปริวรรต แปลและตีความคัมภีร์พุทธศาสนาที่แต่งด้วยภาษา
สันสกฤต  
 Transliteration and interpretation of Buddhist texts in 
Sanskrit. 
 
 

2(2-0-4) 

335 145  ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   
(Advanced Sanskrit Grammar) 
 การแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาสันสกฤตทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 Transliteration of Sanskrit in prose and verse into Thai 
and vice versa. 
 
 

2(2-0-4) 

335 542 จารึกภาษาปรากฤตในประเทศอินเดีย  
(Prakrit Inscriptions in India)  
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาปรากฤตท่ีพบในประเทศ
อินเดีย ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 - 11  
 
 

2(2-0-4) 
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 Transliteration and interpretation of Prakrit inscriptions 
found in India from the 3rd to 11th centuries of the Buddhist 
Era. 
 

335 543 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย 
(Sanskrit Inscriptions in India) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศอินเดีย ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 - 13 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in India from the 8th to the 13th centuries of 
the Buddhist Era. 
 

2(2-0-4) 

335 544 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 
(Sanskrit Inscriptions in Cambodia) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศกัมพูชา  
  Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Cambodia from the 11th to the 14th 
centuries of the Buddhist Era. 
 

2(2-0-4) 

335 545 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยและประเทศลาว     
(Sanskrit Inscriptions in Thailand and Laos) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศไทยและประเทศลาว 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Thailand and Laos. 
 

2(2-0-4) 

335 546 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเชีย 
(Sanskrit Inscriptions in Indonesia and Malaysia)  
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาสันสกฤตที่พบใน
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Indonesia and Malaysia. 
 
 

2(2-0-4) 
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335 547 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม  
(Sanskrit Inscriptions in Vietnam)  
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาสันสกฤตที่พบใน
ประเทศเวียดนาม 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Vietnam.   
 

2(2-0-4) 

335 548 จารึกและวรรณกรรมภาษาบาลี 
(Pali Inscriptions and Literature) 
เงื่อนไข : ผู้ที่จะเลือกเรยีนรายวชิานี้ ต้องผ่านการทดสอบความรูภ้าษาบาลีจาก
อาจารยผ์ู้สอน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรก่อน  

 การปริวรรต แปลและตีความจารึกและวรรณกรรมภาษาบาลีที่
แต่งในประเทศศรีลังกาและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Transliteration and interpretation of Pali inscriptions 
and literature composed in Sri Lanka and Southeast Asia. 
 

3(3-0-6) 

335 549 ไวยากรณเปรียบเทียบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต    
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit) 
 การเปรียบเทียบไวยากรณภาษาบาลีและสันสกฤตตามหลักภาษา
ศาสตรเปรียบเทียบ 
 Comparison of Pali and Sanskrit grammar based on 
comparative linguistic theories. 
 
 

2(2-0-4) 

335 550 
 

สัมมนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    
(Seminar on Thesis and Independent Study) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 สัมมนาโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับจารึกภาษาไทย ภาษาตะวันออก หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 Seminar on research Oriented projects in Thai, 
Oriental-Language Epigraphy or related fields study. 
 

1(5-3-5) 
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335 565 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า) 
(Thesis) 
 การวิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนภาษาไทยหรือภาษาตะวันออก รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 Research into special topics relating to inscriptions and 
manuscripts in Thai or oriental languages as well as in related 
fields study. 
 
 

12 หน่วยกิต 

335 561 การคนควาอิสระ     (มีค่าเทียบเท่า) 
(Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนภาษาไทยหรือภาษาตะวันออก รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 Individual study in inscriptions and manuscripts in Thai 
or oriental languages, as well as in related fields study. 
 

4 หน่วยกิต 

  
 



      36 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลีย่ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล   
คัชชิมา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ด. (ภาษาเขมร)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2548) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2542) 
ศศ.ม. (เขมรศึกษา)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2541) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  (2541) 
ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2537) 
 

6 8 

2 อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Sanskrit) University of 
Pune, India  (2013) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2544) 

 

6 8 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   
บุญยฤทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Linguistics) Australian 
National University, Australia (1996) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  (2529) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2526) 
 
 

6 8 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลีย่ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล   
คัชชิมา 
 

ศศ.ด. (ภาษาเขมร)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2548) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2542) 
ศศ.ม. (เขมรศึกษา)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2541) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  (2541) 
ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย 
(2537) 
 

6 8 

2 อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์  Ph.D. (Sanskrit) University of 
Pune, India  (2013) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2544) 
 

 

6 8 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   
บุญยฤทธิ์ 

Ph.D. (Linguistics) Australian 
National University, Australia (1996) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  (2529) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2526) 
 

6 8 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลีย่ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

4 รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์ ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพิษณุโลก (2513) 
 

4 4 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา 

Ph.D. (Sanskrit)   
Maharaja Sayaji Rao University of 
Baroda, India (1975)    
M.A. (Sanskrit) 
Maharaja Sayaji Rao University of 
Baroda, India (1970)  
ศ.บ. (โบราณคดี)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2506) 
 

2 6 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   
มั่งมีสุขศิริ 

Ph.D. (Sanskrit) University of 
Delhi, India (2002) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2537) 
พธ.บ. (ปรัชญา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย  (2534) 
ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2534) 
 

2 2 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ      

ณ นคร 
Ph.D. (Stactistics)  
Cornell University, USA (1957) 
M.A. (Stactistics)  
Cornell University, USA (1955) 
B.A. (Argricultural Engineering)  
University of Philipines, Philipines (1938) 
 

2 รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์  
วิมลเกษม 

DEA.  (Méthodes de I’Histoire et de I’Archéologie) 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, France (1992) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2524) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2513) 
 

3 รองศาสตราจารย์ ประพนธ์    
เรืองณรงค์ 

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523) 
กศ.บ. (ภาษาไทย)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (2514) 
 

4 อาจารย์ พจนีย์  เพ็งเปลี่ยน ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2532) 
ค.บ. (ภาษาไทย)  วิทยาลัยครูนครปฐม  (2525) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
5 อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2555) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 
 

6 รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์       
ทิพย์เกษร 

M.A. (Sanskrit) University of Baroda, India  (1975) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (2501) 
 

7 รองศาสตราจารย์ เรณู  วิชาศิลป์ ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529) 
กศ.บ. (ภาษาไทย)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (2512) 

 

8 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ  
ขนิษฐานันท์ 

Ph.D. (Linguistics)   
University of Michigan, USA  (1973) 
M.A. (Linguistics)   
University of Michigan, USA  (1969) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2508) 
 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
(1)  วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกและศาสตร์

ที่เก่ียวข้อง 
(2)  การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลจากจารึก เอกสารโบราณหรือเอกสารปัจจุบัน แล้ว
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา เรียบเรียงเป็นงานวิจัยด้านจารึกศึกษาหรือบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องและน าเสนอสู่สาธารณะ   
 

 5.3  ช่วงเวลา   
  แผน ก แบบ ก 2  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  แผน ข     ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข   การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า   4 หน่วยกิต 

 

 5.5  การเตรียมการ   
  (1)  มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนรายวิชาที่เก่ียวกับวิธีการท าวิจัย  

(2)  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และส าหรับนักศึกษาแผน ข มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการการค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการ
ที่หลักสูตรก าหนด หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 

(3)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ความรู้เหมาะสม 
ควบคุมโครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  (4) มีการก าหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
ต้องน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา    
  (5)  มีการก าหนดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
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เข้ารับฟังได้ และนักศึกษา แผน ข ต้องเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  (6) ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ส าหรับนักศึกษาแผน ข รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ทุกภาคการศึกษา 

(2) ก าหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาจารึก โดยการเรียนรู้ภาษาและอักษรที่ใช้ในจารึกและ
เอกสารโบราณ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอ่าน ตีความและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากจารึกและเอกสารโบราณ
ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณเองหรือเชื่อมโยงกับการศึกษาภาษาปัจจุบันและ
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศ 
ที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีทักษะในการอ่านจารึกและเอกสารโบราณ

ภาษาไทยและภาษาตะวันออกในกลุ่มวิชาที่
เลือก 

1. มีการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอักษรและอักขรวิธีโบราณ และฝึก
ทักษะการปริวรรตจารึกจากส าเนาหรือภาพถ่าย
จารึก ตลอดจนเอกสารโบราณประเภทต่างๆ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน
และไวยากรณ์ของภาษาโบราณที่ใช้ในจารึก
และเอกสารโบราณ และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เหล่านั้นกับภาษาปัจจุบัน 

2. มีการศึกษาค าศัพท์  ลักษณะเสียง ค า และ
ไวยากรณ์ของภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษา
สันสกฤตและภาษาบาลี เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ภาษาโบราณสมัยต่างๆ และเชื่อมโยงพัฒนาการ
ของภาษาเหล่านั้น 

3. สามารถตีความและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากจารึก
และเอกสารโบราณที่อ่าน 

3. มีการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จารึกและเอกสาร
โบ ราณ ใน เอ เชี ยตะวัน ออก เฉี ย งใต้  และ
วรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
เนื้อความจากจารึกและเอกสารโบราณกับ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

4. มคีวามคิดสร้างสรรค์ 4. ให้นักศึกษาเรียบเรียงบทความและผลการวิจัยที่
บูรณาการความรู้จากจารึกและเอกสารโบราณ
กับศาสตร์อ่ืนๆ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

     2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(1) มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนใน

บริบททางวิชาการและ/หรือจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีการอภิปรายกลุ่มและสอดแทรกความรู้ที่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ในการท างานวิจัย  มีความซื่อสัตย์  โดย
ต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู้อื่น เป็นต้น   

(2) ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด มีความรับผิดชอบในการท างาน
กลุ่ม รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบหรือการอ้างอิงงานของผู้อ่ืน 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
     2.2  ความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและเนื้อหาจารึกของกลุ่มภาษาที่ตนเลือก
ศึกษา และสามารถใช้ทักษะด้านจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกในการค้นคว้าปัญหาทางวิชาการที่
ซับซ้อนหรือในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิชาการด้านจารึกภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก และวิชาที่เก่ียวข้อง 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านจารึกภาษาไทย ภาษาตะวันออก 
และวิชาที่เก่ียวข้อง  
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายในชั้นเรียน การฝึกทักษะ
การถ่ายถอด อ่าน แปลและวิเคราะห์จารึก  การเก็บข้อมูลทางด้านจารึกและเอกสารโบราณ  
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 (2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยส่งเสริมให้มีการศึกษานอกสถานที่  หรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
(1) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (2) ประเมินจากความสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์จารึก 

 
     2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากจารึก รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการพัฒนาใหม่ๆ 

(1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ผลการวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ 
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การท ากรณีศึกษา การบรรยายในชั้น

เรียน การฝึกทักษะการถ่ายถอด อ่าน แปลและวิเคราะห์จารึก  การเก็บข้อมูลทางด้านจารึกและเอกสาร
โบราณ  

(2) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้นการฝึกหัดท าส าเนาจารึก ถ่ายภาพจารึกและเอกสาร
โบราณ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ตามสภาพแวดล้อมจริง  เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากพัฒนาการทางด้านการอ่าน แปล และวิเคราะห์ข้อมูลจากจารึก การ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การวิเคราะห์วิจารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม   
(3) ประเมินจากผลงานตามกรณีศึกษา   
(4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา   
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     2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ติดต่อสื่อสารและแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้ งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่ม  ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

(3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

(2) มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน  และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

(3) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม  
และการแสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์

(2) ประเมินจากการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม 
 
     2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยโดยการเผยแพร่ในรูปแบบของ
สื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการและบุคคลในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
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   (2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคัดกรองข้อมูลมาใช้ในการค้นคว้าปัญหา
และสื่อสารผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการน าเสนองาน การอภิปรายในชั้นเรียน การน าเสนอรายงาน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ  ในการอภิปราย  และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอใน  
ชั้นเรียน และในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
(2)  สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง

วิชาการและ/หรือจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

2.  ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิชาการด้านจารึกภาษาไทย ภาษาตะวันออก 

และวิชาที่เก่ียวข้อง  
(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านจารึกภาษาไทย ภาษาตะวันออก และวิชาที่

เกี่ยวข้อง  
 
 
 



      48 

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ผลการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ 
(2)  สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
(3)  สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1 )  สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้ งภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่ม  ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
(3)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 



      49 

 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้
3.ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
335 150  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น             

335 502 
 

ภาษาและอักษรท้องถิ่นของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

            

335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น             

335 504 ภาษาสันสกฤตเข้มข้น             

335 015  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม               

335 511 อักขรวิทยาโบราณ                  

335 512 จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้             

335 513 จารึกสมัยสุโขทัย             

335 514 ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสาร             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้
3.ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
ตัวเขียนภาษาไทย 

335 515 อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

335 516 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ                

335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้               

335 518 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร             

335 519 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาสันสกฤต             

335 520 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา               

335 521 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์  

            

335 522 จารึกล้านนา                 

335 523 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านนา                 

335 524 จารึกล้านช้าง             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้
3.ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
335 525 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านช้าง               

335 526 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาคใต้               

335 527 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมไท               

335 528 ระบบปฏิทินในจารึกและเอกสารตัวเขียนตัวเขียน             

335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา             

335 530 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร             

335 531 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัย
หลังพระนคร  

            

335 532 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร             

335 533 วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัย                

335 534 สังคมและวัฒนธรรมเขมร                

335 535 อารยธรรมเขมร               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้
3.ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
335 536 การแต่งและแปลภาษาเขมร               

335 537 ภาษาเขมรถิ่นไทย               

335 538 ภาษามอญเบื้องต้น               

335 539 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษามอญ             

335 540 คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต                        

335 145  ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตชั้นสูง             

335 542 จารึกภาษาปรากฤตในประเทศอินเดีย              

335 543 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย             

335 544 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา             

335 545 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยและประเทศลาว     
            

 

335 546 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู ้
3.ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
มาเลเชีย 

335 547 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม              

335 548 จารึกและวรรณกรรมภาษาบาลี             

335 549 ไวยากรณเปรียบเทียบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต                

335 550 สัมมนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ             

335 560 วิทยานิพนธ์               

335 561 การคนควาอิสระ             
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หมวดที่ 5   
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
   (1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชาและมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
เน้นการท าวิจัยดูผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ

มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
   (1)  การรวบรวมภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจ
ของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
   (2)  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต  โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ   
   (3)  การเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
   (4)  การประเมินจากความส าเร็จของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของการใช้ความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้อง   
   (5)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ข้อ 14.2 ดังนี้ 
2.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

“ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2.2 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้ า อิสระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย โดยคณ ะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1)  มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 (2)  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1)  มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี    
 (2)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (3)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 (4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (5)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
 (6)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลา
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 (3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 (7)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ มีการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรให้ความส าคัญกับการบริหาร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือ เป็นผู้ก ากับดูแล 
ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด าเนินการและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาวิชา 
 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทาง 
การเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการ 
และการประยุกต์ใช้ที่
ทันสมัย 
 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 
 
 
 
 

2. จัดแนวทางการเรียนการสอนให้
มีทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมที่
สามารถท าให้นักศึกษาได้รับความรู้
ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
 
 
 

3. จัดให้นักศึกษาพบปะและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มี
ประสบการณ์ในการศึกษาจารึก
ภาษาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ 
 

1. หลักสูตรทันสมัยที่ปรับปรุง 
ในรอบ 5 ปี 
 
 
 
 
 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีการฝึก
ปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง 
 
 
 

3. จ านวนกิจกรรมและโครงการ
ที่จัดให้นักศึกษาพบปะผู้มี
ประสบการณ์ในแต่ละภาค
การศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์  และมีจ านวน
คณาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกศึกษา 
 
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
7. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุก 2 ปี และภายนอกอย่างน้อย 
ทุก 4 ปี 
 
8. จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา 
อาจารย์ งบประมาณ ต ารา  
สื่อการสอน ผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ  
9. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

4. จ านวนและรายชื่ออาจารย์
พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ประวัติผลงานและประสบการณ์ 
 
 
5. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรม 
6.1 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอน การพัฒนาอบรม 
6.2 จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูงาน 
7.1 ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี 
7.2 ผลการประเมินโดยคณะ 
กรรมการภายนอกทุก 4 ปี 
8. ฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ งบประมาณ ต ารา  
สื่อการสอน และผลงาน 
ทางวิชาการของบุคลากร 
ในหลักสูตรฯ 
9. ผลการประเมินการเรียน 
การสอน  อาจารย์ผู้สอน  
และการสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมหาบัณฑิต 
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2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคาระห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของมหาบัณฑิตเกิดจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านในรายวิชาต่างๆ 
สามารถแสดงปริมาณการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาและเวลา ผนวกกับการเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง ระบบและกลไกท่ีให้
ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตมหาบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.3 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  รายวิชาต่างๆในหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อ
โต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและกลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมไปปฏิบัติได้ มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตพิจารณา แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ อย่างเป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
ข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ  
 2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาต้องน าผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ไป
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาคือ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง  โดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  รวมทั้งมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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  ในการรับนักศึกษาในหลักสูตรก่อนปรับปรุงนั้น พบว่านักศึกษาบางคนไม่มีพ้ืนความรู้
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ภาษาและอักษรท้องถิ่น และภาษาตะวันออกอันเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรายวิชา
ต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด และนักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในเอกสารภาษาต่างประเทศ   
ที่เกี่ยวกับจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเอกสารด้านนี้มีศัพท์เฉพาะทางหลาย
ด้าน ทั้งด้านจารึก ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
  หลักสูตรฯ มีกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดดังนี้โดยได้สร้างรายวิชา
พ้ืนฐาน 3 รายวิชาคือ 335 501  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4), 335 502 ภาษาและอักษรท้องถิ่น   
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3(3-0-6), 335 503  ภาษาเขมรเข้มข้น    3(2-3-4),       
335 504  ภาษาสันสกฤตเข้มข้น   3(2-3-4) ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้มีความรู้
ใกล้เคียงกัน ก่อนจะศึกษารายวิชาบังคับในหลักสูตรต่อไป พร้อมกันนี้หลักสูตรฯ ได้สร้างรายวิชาเลือก      
335 529 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา 2(2-0-4) เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาและ
เพ่ิมพูนทักษะการอ่านเอกสารภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับภาษาและจารึกมากยิ่งขึ้น 
 3.2 การควบคุมดูแล 
  จัดให้มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรสม่ าเสมอ เพ่ือรายงานผลการเรียนการสอน
ภายในภาคการศึกษานั้นๆ โดยใส่ใจเป็นพิเศษส าหรับนักศึกษาที่จบมาไม่ตรงสาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษา
แสดงความคิดเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ที่แตกต่างจากสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มา สู่แนวทางการประยุกต์ให้
เกิดองค์ความรู้ด้านจารึกศึกษาตามปณิธานของหลักสูตรฯ 
 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  มีการระบุวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ ไว้ใน มคอ.3 นอกเหนือจากเวลาเรียน
ของรายวิชาต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
  ควบคุมอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจและข้อร้องเรียนในระดับคณะฯและผลประเมินระดับ
รายวิชา เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา 
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4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   (1) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
สาขาวิชาจารึกศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
   (2) มีการขอทุนจากโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือทุน
อ่ืนๆ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเด่นชัดใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การคัดเลือกอาจารย์ 
  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่อาจารย์ในหลักสูตรฯ  

4.3 คุณสมบัติความรู้ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.4 ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
   เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอักขรวิทยา ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 
ภาษาเขมรปัจจุบัน ภาษาเขมรโบราณ ภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับจารึกศึกษา  

4.5 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   มีการจัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยบริหารจัดการและการวางแผนการด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่าน  

4.6   การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  (1)  จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
  (2)  น าผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร     
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน  โดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี  เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณ 
  (3)  จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือสามารถ
ให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



62 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกับผู้บริหารของภาควิชา 
ดังนี้ 
  (1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
  (2)  มีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลประจ าหลักสูตร   
  (3)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
  (4)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 5.2 การออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  ด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ต้องการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
อ่าน  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านจารึกและเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยภาษาไทย  และภาษาสันสกฤต หรือ
ภาษาเขมร มีศักยภาพสูงในการบูรณาการความรู้สหวิทยาการด้านจารึกและเอกสารโบราณกับศาสตร์
อ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรฯ จึงต้องออกแบบตั้งแต่การจัดท ารายวิชาต่างๆ ทีเ่ป็นความรู้พื้นฐาน
และรายวิชาที่สามารถผลักดันให้นักศึกษาค้นคว้าท าวิจัยด้วยทฤษฎีใหม่ๆ สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนได้ ตลอดจนการวางระบบผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านจารึกศึกษาเพ่ือแนะแนวทางให้
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่และแตกต่าง โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการน าองค์ความรู้เดิมของจารึกศึกษามาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ๆ   
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ซึ่งผู้สอนจะมีกระบวนการก ากับ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.5 และมคอ.7)  
 5.4 การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
  นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.5 และมคอ.7) ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับรายวิชานั้นๆ เช่น การประเมินผลจากการจัดสัมมนาหรือทัศนศึกษา 
เป็นต้น 
 5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ปรากฏในงานที่มอบหมายแต่ละวิชา 
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 5.6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรฯจักให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีที่
ผ่านมา 

6. สิ่งของสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพ 
  (1)  มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ และ
ภาควิชาฯ 
  (2)  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
  (3)  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่างๆ  
  (4)  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
  (5)  ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ จัดเตรียมระบบที่มกีารด าเนินงานเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาศัยกลไกการ
จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและแสดงความคิดเห็นเพ่ือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ อาทิ การจัดหาหนังสือ ต ารา การจัดการสัมมนา การสัมภาษณ์นักศึกษา ฯลฯ 
 6.2 ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านจารึกศึกษาและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับภาควิชาก็มี
หนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ดังนี้  
   (1) หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน     800   เล่ม 
   (2) วารสารทางวิชาการด้านจารึกศึกษา จ านวน     100   เล่ม 
   (3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง     100 รายการ 
   (4) ส าเนา/ภาพถ่ายจารึกและเอกสารโบราณอ่ืนๆ จ านวน   2,000 รายการ 
   (5) โสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้     100 รายการ 
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  คณาจารย์มีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยจักให้มีการเตรียมการณ์ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือขยายผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีอยู่ อาทิ พานักศึกษาไปท าส าเนาจารึกที่พบใหม่ หรือจารึกที่ส าคัญๆ เป็นต้น 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ป  

2559 
ป  

2560 
ป  

2561 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี 
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ป  

2559 
ป  

2560 
ป  

2561 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0  

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม       
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ป การศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2559 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   9  ตัว 
2560 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  11  ตัว 
2561 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  12  ตัว 
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หมวดที่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
 (3)  มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 (2)  อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินของนักศึกษาและส่งให้ประธานหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงการสอนตามผลการประเมิน 
 (3)  ประธานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   
เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของภาควิชาฯ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนมหาบัณฑิต  ผู้แทน
นักศึกษาปัจจุบัน  และผู้ใช้มหาบัณฑิต 

(2)  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
(3)  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 
 
 2.3  โดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
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(1)  ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ ์

(2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ  ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของภาควิชาฯ จัดท ารายงานการประเมินผล  และ
เสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

(2)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คณะอนุกรรมการวิพากย์หลักสูตร และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

(3)  เสนอหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ
และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 ดร. กังวล  คัชชิมา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
  ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 ศศ.ม. (เขมรศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 
 ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) 
 ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2537) 

 

สังกัด 
 คณะโบราณคดี 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สมหมาย ชินนาค, มิตต ทรัพย์ผุด, บัญญัติ สาลี, สิรวิงษ์ หงษ์สวรรค์, นงลักษณ์ สูงสุมาลย์, กาญจนา ชินนาค,  

กังวล คัชชิมา, เรืองเดช เขจรศาสตร์. (2557). ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนใน

กลุ่ม CLMV: ข้อเสนอส าหรับอุดมศึกษาไทย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

อัญชนา จิตสุทธิญาณ, Yeang Virakbot, กังวล คัชชิมา, สมบัติ มั่งมีสุขศิริ. (2555). จารกึกลุ่มปราสาท       
ตาเมือน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาภาษาตะวันออกและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 

กังวล  คัชชิมา.  “หน่วยที่ 5  สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 11015 ภาษาเขมร
เพื่อธุรกิจ 1.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 

กังวล  คัชชิมา.  “หน่วยที่ 7  ท่องเที่ยวชนบทในกัมพูชา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 11017  ภาษาเขมร
เพื่อธุรกิจ 1.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 
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กังวล  คัชชิมา.  “หน่วยที่ 8  การท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 11017  ภาษา
เขมรเพื่อธุรกิจ 1.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 

Kangvol Khatshima. “Kalyani Inscriptions: the Historical Connection of  Theravada Buddhism 
between Mon and Cambodia”. Paper presented in The 10th International Conference 
on “South East Asian Cultural Values: Community of Destiny”. Organized by Asia 
Research Center, Royal Academy of Cambodia at  Angkor Century Hotel, Siem Reap 
City, Cambodia. 4-5 December 2014, 39-44. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 16 ป   

335 504  ภาษาเขมรเร่งรัด 
335 541  ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 1 
335 542  จารึกภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร 
335 543  จารึกภาษาเขมรสมัยพระนคร 
335 544   จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร 
335 640   สัมมนาจารึกภาษาเขมรโบราณ 
335 641   สัมมนาเอกสารโบราณภาษาเขมร 

 
 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา) 
          วันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

  
ชื่อ-นามสกุล 
 ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Sanskrit) University of Pune, India (2013) 
  ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
  พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2544) 
สังกัด 
  คณะโบราณคดี 
ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
อุเทน  วงศ์สถิตย์. (2557). ค ายืมในโคลงนิราศหริภุญชัย. กรุงเทพฯ :ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.   

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. (2557). จารึกหันไชย . กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน  วงศ์สถิตย์.(2558). “จารึกหันไชย : การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ” 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  8,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558): 99-106. 

 (วารสาร Veridian E-Journal อยู่ในฐาน TCI (กลุ่มท่ี 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 

   Proceedings  
Wongsathit,  U-tain. (2015). “Loanwords in KlongNiratHaribhunjaya” in Proceedings of the 

8thSilpakorn University International Conference on Academic Research and Creative 
Arts: Integration of Arts and Science, on February, 12-13, 2015 at The Art and Cultural 
Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty The King and 
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Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, Nakhon 
Pathom Province. pp. OE-18-23 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 

Wongsathit, U-tain. (2015). “Wat Chongko Inscription: The Newly found Inscription of 
Jayaviravarman” in the Proceedings of the 11th International Conference on Southeast 
Asian Culture Values “Culture-Green Growth and Tourism” December 11-12, 2015, 
Angkor Century Hotel, Siem Reap City, Cambodia. pp. 102-113. 

Wongsathit, U-tain. (2014). “KaraikalAmmaiyar of Chola Empire in Ancient Cambodia” in the 
Proceedings of International Conference on "Arts & Cultures in Creative Economy" 
organized by RambhaiBarniRajabhat University, June 1st-2nd, 2014. p.433-448. 

Wongsathit, U-tain. (2012). “The Ksatriyas of Ancient Cambodia” in the Proceedings of the 8th 

International Conference on Southeast Asian Cultural Values, Date: 6-7 December 
2012, Angkor Century Hotel, Siem Reap City, Cambodia organized by Asia Research 
Center, Royal Academy of Cambodia. pp. 70-85. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ป   
 330 352  แหล่งที่มาของวรรณคดีไทย 
 335 510  อักขรวิทยาโบราณ 1 
 335 511  อักขรวิทยาโบราณ 2 
 335 512  ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ 
 335 536  จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 2 
 335 537  จารึกภาษาสันสกฤษในประเทศไทยและประเทศลาว 
 335 554  ภาษาเขมรที่ใช้ในจารึกและเอกสารภาษาไทย 
 335 610  สัมมนางานวิจัยด้านจารึกและเอกสารโบราณ 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

(อาจารย์ ดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์) 
           วันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
ชื่อ-นามสกุล 
  ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  Ph.D. (Linguistics) Australian National University, Australia (1996) 
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2529) 
  ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526) 

สังกัด 
  คณะโบราณคดี 
ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ชินาพัจน์ ศรีวิไล และภคมน เสงี่ยมจิตต์. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง 

การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป สุดท้าย (รหัส 0354XXX) ที่มีต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 . คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    
อรวรรณ บุญยฤทธิ์, ชินาพัจน์ ศรีวิไล และภคมน เสงี่ยมจิตต์. (2558). “การประเมินผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 0354XXX) ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
8,2  (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 219 – 232. 

 (วารสาร Veridian E-Journal อยู่ในฐาน TCI (กลุ่มท่ี 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
Orawan Boonyarith and Nattapon Chan-ngam. (2016).  "In search of Khmer Loanwords in 

Thai" in  Syamadesa Sanskritapurusah Acarya Charapat Prapandvidya 
(Felicitation to Sanskrit Icon of Thailand: Prof.Dr. Chirapat Prapandvidya). 
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Bangkok : Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn 
University.  49-67.  

ชุติกาญจน์ เลิศวลัยลักษณ์, อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และ สมสรวง พฤติกุล. (2557). “ระบบการจัดการ
เอกสารราชการของส านักราชเลขาธิการ”.  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  7,3  
(กันยายน – ธันวาคม) : 259 – 271. 

 (วารสาร Veridian E-Journal อยู่ในฐาน TCI (กลุ่มท่ี 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 29 ป   

330 261  ลักษณะภาษาไทย 
330 263  การวิเคราะห์ภาษาไทย 
335 501  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
335 540 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาเขมร 
335 555  การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับจารึกศึกษา 
335 600  เอกสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับจารึกศึกษา  

 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์) 
          วันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 ประยูร   ทรงศิลป์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
 รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
     ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 
   กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (2513) 
สังกัด   
 คณะโบราณคดี 
ผลงานวิชาการ 

   ผลงานวิจัย 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ประยูร  ทรงศิลป์, ทรงธรรม  ปานสกณุ. (2558). "แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในนิทานพื้นบ้าน 

เขมร." วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 8,2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558). 117 - 130. 
 (วารสาร Veridian E-Journal อยู่ในฐาน TCI (กลุ่มท่ี 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ประยูร  ทรงศิลป์. (2556).  นิทานพื้นบ้านเขมร : ต านานเกี่ยวกับสัตว์ รุกขชาติและปรากฏการณ์

ธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์. 
ประยูร  ทรงศิลป์. (2556).  หลักและการใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . 
ประยูร  ทรงศิลป์. (2556).  เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 6 บริษัทและ

ธนาคาร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 
 

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 45 ป  (5 ป ย้อนหลัง)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  1541 216 หลักภาษากับการประยุกต์ใช้ 
  1542 102 หลักการอ่านการเขียนค าไทย 
   1542 105 การสื่อสารด้วยภาษาในเอเซีย (ภาษาเขมร) 
  1542 209 หลักภาษาไทย 
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     1544 805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  1543 214 การใช้ภาษาไทยในส านักงาน 
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  334 311 ภาษาเขมรเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  334 312 ภาษาเขมรเชิงวัฒนธรรม 
  335 545 การแต่งและการแปลเขมร 
                                                                     

 
 
 

                                    ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
         (รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์) 
         วันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Sanskrit)  M.S. University of Baroda, India (1975) 
M.A. (Sanskrit) M.S.University of Baroda, India (1970) 
ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2506) 

สังกัด 
 คณะโบราณคดี 
 

ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. (2557). จารึกหันไชย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษา

ตะวันออก คณะโบราณคดี, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน  วงศ์สถิตย์.(2558). “จารึกหันไชย : การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ” 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  8,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558): 99-106. 
 (วารสาร Veridian E-Journal อยู่ในฐาน TCI (กลุ่มท่ี 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 
Prapandvidya, Chirapat. The greatest Mahāyāna Buddhist centre during 9th to 12th 

century CE and its linkage with India.  A paper in 

śyāmadeśasamskritapurusahācāryachirapat prapandvidya’(Felicitation to 

Sanskrit Icon of Thailand: Prof. Dr. ChirapatPrapandvidya) .Sombat 

Mangmeesukhsiri and ChainarongKlinnoi ed.  Nonthaburi: Sanskrit Studies 

Centre and Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn 

University, 2016.  pp.1-24. 

Prapandvidya, Chirapat. Uranganidāna: the lineage of Buddhist shrines in far 

Northeastern Thailand. A paper in ‘śyāmadeśasamskritapurusahācārya 

chirapatprapandvidyah’(Felicitation to Sanskrit Icon of Thailand: Prof. Dr. 
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Chirapat Prapandvidya). Sombat Mangmeesukhsiri and Chainarong Klinnoi ed.  

Nonthaburi: Sanskrit Studies Centre and Department of Oriental Languages, 

Faculty of Archaeology, Silpakorn University, 2016.  pp.25-39. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 50 ป   
 336 500  ไวยากรณ์สันสกฤต 
 336 511  รามายณะ มหาภารตะและปุราณะ 
 336 514  ฤคเวทสังหิตา 
 336 517  สันสกฤตเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 336 518  ภารตวิทยา 
 336 642  สัมมนาประวัติวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 

 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา) 
          วันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi, India (2002) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2534) 
ปธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2534) 

สังกัด 
 คณะโบราณคดี 
 

ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
อัญชนา จิตสุทธิญาณ, Yeang Virakbot, กังวล คัชชิมา, สมบัติ มั่งมีสุขศิริ. (2555). จารกึกลุ่มปราสาท       

ตาเมือน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาภาษาตะวันออกและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   

 
Sombat Mangmeesukhsiri. The Other meaning of the name ‘Vessantara’.  A selected 

paper in the proceedings entitled ‘Buddhist Texts and Traditions’ of the 
International conference on Buddhist Texts and Traditions organized by 
Department of Pali, SavitribaiPhule Pune University, Pune, Nava 
NalandaMahavihara (Deemed University), Nalanda and Central University of 
Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi on 21-23 December 2009, printed on October 
2015. pp.59-67. 

Sombat Mangmeesukhsiri.  Medicinal herbs and Clinical therapy found in Sanskrit 
Inscriptions at PrasatTameun on Thai-Cambodian border and at Sai Fong 
city in Lao PDR: King Jayavarman VII’s compassion for his subject and 
symbol of his power over Indo-China region. A paper in the Proceedings of the 
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annual international conference on the theme "Southeast Asian Cultural Value: 
Community and Destiny" organized by KFAS and ARC-RAC at Siem Reap, 
Cambodia, on December 4-5, 2014. pp. 182-191. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ป   
 330 353  วรรณกรรมท้องถิ่น 
 330 362  ภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ 
 335 513  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 335 562  จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม 
 336 610  สัมมนางานวิจัยด้านสันสกฤตศึกษา 
 336 611  ระเบียบวิธีวิจัยด้านสันสกฤตศึกษา 
 336 515  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ 
 336 517  สันสกฤตเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 336 542  สุขาวตีวยูหสูตร 
 
 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ) 
          วันที่ 5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค  
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจารึกศึกษา พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษาและ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจารึกศึกษา จึงได้
ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา จ านวน 16 คน บัณฑิต จ านวน 1 คน ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 
1 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน รวมจ านวน 23 คน โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา ดังนี้  
ผลการประเมินด้านบริบท (context) 
 จากข้อมูลแบบสอบถามด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า นักศึกษาร้อยละ 50 มีความพึงพอใจ
ต่อโครงสร้างของหลักสูตรในระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 30 พึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 20 
พึงพอใจในระดับปานกลาง  
 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหมวดวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตร ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย 
เนื้อหาของหลักสูตรนั้นมีความครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม 
ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 26.25  พึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
13.75 ในระดับปานกลาง และ ร้อยละ 10 พึงพอใจในระดับน้อย นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตยังแสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาเขมร โครงสร้างของ
หลักสูตรมีวิชาพ้ืนฐานภาษาเขมรน้อยมาก เป็นผลท าให้เกิดปัญหาในเวลาท าวิทยานิพนธ์ เมื่อต้องน า
ข้อมูลในจารึกมาวิเคราะห์ 
 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาไทยจ านวน 6 คน ต่อหมวดวิชาบังคับในหลักสูตรใน
กลุ่มจารึกภาษาไทย ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาบังคับนั้นมีความ
ครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 47.5 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 30 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.5 ระดับปานกลาง และ ร้อยละ 10 ในระดับ
น้อย 
 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาสันสกฤต จ านวน 1 คน ต่อหมวดวิชาบังคับใน
หลักสูตรในกลุ่มจารึกภาษาสันสกฤต ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาบังคับนั้น
มีความครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 37.5 ในระดับมาก และร้อยละ 12.5 ในระดับปานกลาง 
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 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาเขมรจ านวน 9 คน ต่อหมวดวิชาบังคับในหลักสูตรใน
กลุ่มจารึกภาษาเขมร ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาบังคับนั้นมีความ
ครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 43.75 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 28.13 อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 25 ระดับปานกลาง และ ร้อยละ 3.12 
ในระดับน้อย 
 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาไทยจ านวน 6 คน ต่อหมวดวิชาเลือกในกลุ่มภาษาไทย 
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาเลือกนั้นมีความครอบคลุม ความสอดคล้อง 
ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการส่ง เสริมการบูรณาการ
ความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 40 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 
32.5 ในระดับมาก ร้อยละ 15 ระดับปานกลาง และร้อยละ 12.5 ระดับน้อย  
 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาสันสกฤต จ านวน 1 คน ต่อหมวดวิชาเลือกในกลุ่ม
ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาเลือกนั้นมีความ
ครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในระดับ
มาก รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 12.5  
 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มจารึกภาษาเขมรจ านวน 9 คน ต่อหมวดวิชาเลือกในกลุ่มภาษา
เขมรและภาษามอญ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 8 ข้อย่อย เนื้อหาของหมวดวิชาเลือกนั้นมีความ
ครอบคลุม ความสอดคล้อง ความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
การส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 25 ในระดับมาก ร้อยละ 20.84 และ ร้อยละ 4.16 ในระดับน้อย 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 9 ข้อย่อย เป็น
รายวิชาที่นักศึกษารู้จักค้นคว้าเพ่ิมเติม รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด 
รวมถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมในกระบวนการสอบ พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 43.33 มีความพึง
พอใจในระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 41.12 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 12.22  ในระดับปานกลาง 

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ส าหรับเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาพ้ืนฐานพบว่ามีความเหมาะสม เป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนในกลุ่มจารึกภาษาต่างๆ ในหมวดวิชาบังคับ พบว่าเนื้อหาวิชาบังคับร่วมและเนื้อหาวิชา
บังคับเฉพาะกลุ่ม มีความเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่กลุ่มจารึกภาษาต่างๆ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถน าไปบูรณาการกับความรู้ต่างสาขาวิชาได้ดี ในหมวด
วิชาเลือก กลุ่มจารึกภาษาไทย พบว่ารายวิชามีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและทิศทาง
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การศึกษาในหลักสูตร ส่วนกลุ่มจารึกภาษาเขมรและจารึกภาษาสันสกฤต พบว่า รายวิชามีความเหมาะสม 
สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ควรมีรายวิชาด้านภาษาเขมรปัจจุบันเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความต้องการการใช้ภาษาเขมร 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พบว่าการท าวิทยานิพนธ์มีความเหมาะสม ช่วยให้นักศึกษา
รู้จักค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม วิเคราะห์และเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ ส่วนการค้นคว้าอิสระ ยังไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียน  

จากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต พบว่ามีความเห็นสอดคล้องกันคือ เห็นว่าวัตถุประสงค์
และโครงสร้างของหลักสูตรนั้นมีความเหมาะสม บัณฑิตที่จบการศึกษาไปสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 จากข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณสมบัติของนักศึกษาในระดับปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 13 ข้อย่อย นักศึกษามี
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย นักศึกษาสามารถวิเคาระห์ข้อมูลการวิจัยจากความรู้พ้ืนฐาน
เดิม นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชา  พบว่า ร้อยละ 41.67 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ร้อยละ 35.83 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 20.83 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.6 อยู่
ในระดับน้อย  

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 13 ข้อ
ย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค มีเวลาให้นักศึกษาพบอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  พบว่า ร้อยละ 55.4 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 30.76 อยู่ในระดับมาก และร้อยละ 13.84 อยู่ในระดับปานกลาง 

 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ
ย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู ตรงต่อเวลา และมีวินัย เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค มีเวลาให้นักศึกษาพบอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ให้นักศึกษาพบตามที่ได้นัดหมาย มีความรู้ทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่สอน สามารถสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน มีการแนะน าและฝึก
ให้นักศึกษาวางแผนการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ   พบว่าร้อยละ 54.17 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 23.33 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 22.5 อยู่ในระดับมาก 

 
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยน าเข้าคือคุณลักษณะของ

นักศึกษาและคุณลักษณะของอาจารย์ดังนี้  
นักศึกษา 
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1. นักศึกษามีพ้ืนความรู้ไม่เท่ากัน จึงต้องใช้เวลาในการปรับพื้นความรู้มากกว่าที่ควรจะเป็นและมี

ผลการเรียนรายวิชาระดับสูงต่อไป 

2. นักศึกษามีจ านวนน้อย แต่ต้องการเรียนรายวิชาที่หลากหลาย ซึ่งไม่สามารถเปิดสอนให้ได้

ทั้งหมด 

3. นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการท าวิทยานิพนธ์ มีผลให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้

ตามแผนการศึกษา อีกทั้งยังพบว่านักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มจารึกภาษาสันสกฤตและกลุ่ม

จารึกภาษาเขมร ยังมีพ้ืนความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์อยู่ค่อนข้างจ ากัด ควรเรียนรายวิชามาก

ขึ้นกว่าที่มีในโครงสร้าง 

อาจารย ์
1. จ านวนอาจารย์มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มจารึกภาษาไทย 

2. อาจารย์มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชาแต่ยังผลิตผลงานทางวิชาการออกมาน้อย 

3. อาจารย์มีการแนะน าแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

  
ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 

จากข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบไป
ด้วยข้อค าถาม 13 ข้อย่อย ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา แผนการศึกษา ระบบการ
ลงทะเบียน การให้ข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการยื่นค าร้องของนักศึกษา เรื่อง
การจัดหาทุนการศึกษา  พบว่าในภาพรวม ร้อยละ 44.61 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 
42.31 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10 อยู่ในระดับมากที่สุด และร้อยละ 1.54 อยู่ในระดับน้อยและน้อย
ที่สุด ทั้งนี้พบว่าในส่วนของความพึงพอใจที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดเป็นเรื่องของการจัดหาและแจ้งข้อมูล
ทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเห็นดังนี้ 

1. แผนการศึกษาของหลักสูตรเป็นระบบและมีความเหมาะสม 

2. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา โดย

นักศึกษาสามารถมาพบอาจารย์ได้ตามเวลาที่ก าหนดหรือเวลาที่นัดหมาย และนักศึกษา

สามารถติดต่ออาจารย์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. มีการกระตุ้นให้นักศึกษาท างานวิจัยวิทยานิพนธ์โดยการก าหนดให้นักศึกษาที่ต้องมาน าเสนอ

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

4. มีการศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทักษะและองค์

ความรู้ที่เก่ียวข้องมากขึ้น 
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5. คณะมีระบบการจัดการและการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารค าร้องของนักศึกษาอย่าง

เหมาะสม 

6. ไม่มีสถานที่ให้นักศึกษานั่งท างานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

7. อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่นักศึกษามีไม่เพียงพอ 

8. อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน มีปัญหาบ่อยครั้ง ท าให้เสียเวลาในการ

เรียนการสอน 

9. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักศึกษา และหลักสูตรมีการแจ้งแหล่งทุนการวิจัย

อ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา 

จากการสัมภาษณ์บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต พบว่ามีความเห็นสอดคล้องกันคือ เห็นว่ามีการจัดการ
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 

 
การประเมินด้านผลผลิต (Product) 
 นักศึกษาซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา ได้

ประเมินตนเองตามพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5 ด้านดังนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ ร้อยละ 30 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 

30 อยู่ในระดับมาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก  รองลงมา ร้อยละ 25 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 15 อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 60 มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ ร้อยละ 40 อยู่ในระดับมาก  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

1. นักศึกษามีความประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ดุลย

พินิจในการจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

2. นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในวิชาการด้านจารึกศึกษา แต่ยังต้องการการ

พัฒนาความรู้ด้านภาษาและศาสตร์ด้านจารึกอยู่มากโดยเฉพาะนักศึกษาในกลุ่มจารึกภาษา

เขมรและภาษาสันสกฤต 

3. นักศึกษายังต้องการการชี้น า ในการวางแผนและด าเนินการวิจัยอยู่ค่อนข้างมากในการจะน า

ความรู้ไปพัฒนางานวิจัย 
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4. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ง  
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
สาขาวิชา จารึกศึกษา ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต 

ป การศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 
เป้าหมาย 15 15 15 15 10 
รับเข้า 15 8 7 5  
พ้นสภาพ 7 4 3 1  
จบการศึกษา 1 - - -  
คงเหลือ 7 4 4 4  
 
หมายเหตุ 1. นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทั้งหมด 
    2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าเมื่อจบการศึกษา คือ ร้อยละ 100 
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ภาคผนวก  จ  
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ภาคผนวก  ฉ  
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกศกึษา พ.ศ.2555 

กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

(พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึกศึกษา ฉบับป  พ.ศ. 2555 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป  พ.ศ. 2559 
 

ปรัชญา 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

สืบสานและบูรณาการองค์ความรู้ด้านจารึก
ศึกษาและเอกสารโบราณ 

ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านจารึกศึกษา  - ปรับปรุงปรัชญาใหม่ 

วตัถุประสงค์ 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกศึกษา ที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการอ่าน 
วิเคราะห์  วิจัย  ด้านจารึกและเอกสาร
โบราณที่บันทึกด้วยภาษาไทย  หรือภาษา
สันสกฤต หรือภาษาเขมร ตลอดจน
วัฒนธรรมของประชาชาติในกลุ่มอาเซียน 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการอ่าน 
แปล วิเคราะห์  วิจัยจารึกและเอกสารโบราณที่บันทึกด้วย
ภาษาไทย ภาษาตะวันออก หรือภาษาที่มีตัวอักษรเฉพาะ
อ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 

- ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) และ 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2559) 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 

1. แผนการศึกษา 
 
1) แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาพื้นฐาน7           จ านวน       (7) หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ          จ านวน        8 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  จ านวน       16  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า       2 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า      12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
2) แผน ข 
หมวดวิชาพื้นฐาน8           จ านวน      (7)  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ          จ านวน        8  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  จ านวน       16  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า      10  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า        4 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 
1) แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาพื้นฐาน9           จ านวน       (11) หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ          จ านวน        19 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        7 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า      12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
2) แผน ข 
หมวดวิชาพื้นฐาน10           จ านวน       (11) หน่วย
กิต 
หมวดวิชาบังคับ          จ านวน        19 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า        4 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 
 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานไม่นับ   หน่วยกิตอีก 4 หน่วยกิต 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับอีก 11   หน่วยกิต 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเลือกอีก 5 หน่วยกิต 
-ยกเลิกหมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  
 
 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วย กิตอีก 4 หน่วยกิต 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับอีก 11   หน่วยกิต 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเลือกอีก 5 หน่วยกิต 
-ยกเลิกหมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 

                                                           
7 ลงทะเบียนโดยไม่นับหนว่ยกิต รวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
8 ลงทะเบียนโดยไม่นับหนว่ยกิต รวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
9 ลงทะเบียนโดยไม่นับหนว่ยกิต รวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
10 ลงทะเบียนโดยไม่นับหนว่ยกิต รวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
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2. รายวิชา 
 335  500 วิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม 
(Research Methodology in Languages, Inscriptions and Literature)      
2(2-0-4) 
 ความหมาย แบบ และเทคนิคของการวิจัยทางภาษา จารึกและ
วรรณกรรม  วิธีเรียบเรียงรายงานการค้นคว้าและวิทยานิพนธ์ 
 Meaning, forms, techniques of research on languages, 
inscriptions and literature; research writing methodology.  

335 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม   
(Research Methodology in Languages, Inscriptions and 
Literature)       2(2-0-4) 
 ความหมาย ระเบียบวิธี และเทคนิคของการวิจัยทางภาษา จารึก
และวรรณกรรม  วิธีเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การเขียน
บทความวิจัย 
 Meaning, methodology and techniques of research on 
languages, inscriptions and literature; research writing, article 
writing.  
 
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

335  501 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น        2(2-0-4) 
(Introduction to Linguistics) 
 มโนทัศน์พื้นฐานของทฤษฎีภาษาศาสตร์ต่างๆ องค์ประกอบหลักของ
ภาษาซ่ึงรวมถึงระบบเสียง ระบบค า ประโยค และความหมาย ภาษากับสังคม  
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของภาษาถิ่น (ย่อย) ในตระกูลภาษาเดียวกัน  
 Basic concepts of linguistic theories, major components of 
a language including phonology, morphology, syntax and 
semantics; language and society, similarities and differences of 
dialects of the same language family.  

335 501 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น            2(2-0-4) 
(Introduction to Linguistics) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
 มโนทัศน์พื้นฐานของทฤษฎีภาษาศาสตร์ต่างๆ องค์ประกอบหลัก
ของภาษาซ่ึงรวมถึงระบบเสียง ระบบค า ไวยากรณ์ และความหมาย ภาษา
กับสังคม  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของภาษาถิ่น ในตระกูลภาษา
เดียวกัน 
 Basic concepts of linguistic theories, major 
components of a language including phonology, morphology, 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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syntax and semantics; language and society, similarities and 
differences of dialects of the same language family. 
 

335  502 ภาษาและอักษรท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         3(3-0-6) 
(Northern and Northeastern Dialects and Scripts) 
 การใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในจารึกและ
เอกสารโบราณ ท่ีมา รูปแบบและอักขรวิธีอักษรธรรมล้านนา  อักษรฝักขาม 
อักษรไทยนิเทศ ท่ีใช้ในภาคเหนือ ท่ีมา รูปแบบและอักขรวิธีอักษรธรรมอีสาน 
และอักษรไทยน้อย ท่ีใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 Use of northern and northeastern Thai dialects in 
inscriptions and documents: origin, forms and orthography of scripts 
used in Dhamma Lanna, Fakkham and Thai Nithet scripts of 
northern Thailand as well as Dhamma Isan and Thai Noi scripts of  
northeastern Thailand.  

3 3 5  5 0 2   ภ าษ าแ ล ะ อั ก ษ ร ท้ อ งถิ่ น ข อ งภ าค เห นื อ แ ล ะ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   3(3-0-6) 
(Northern and Northeastern Dialects and Scripts) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 การใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในจารึกและ
เอกสารตวัเขียน ท่ีมา รูปแบบและอักขรวิธี อักษรธรรมล้านนา อักษร 
ฝักขาม อักษรไทยนิเทศ ท่ีใช้ในภาคเหนือ อักษรธรรมอีสาน และอักษรไทย
น้อย ท่ีใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 Use of northern and northeastern Thai dialects in 
inscriptions and manuscripts: origin, forms and orthography of 
scripts used in Dhamma Lanna, Fakkham and Thai Nithet 
scripts of northern Thailand as well as Dhamma Isan and Thai 
Noi scripts of  northeastern Thailand. 
 
 

-เปลี่ยนสถานภาพจากหมวดวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม เป็นวิชาบังคับ 

335  503 ภาษาสันสกฤตเร่งรัด           3(2-3-4) 
(Intensive Sanskrit) 
 อักขรวิธีและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต  ค านาม  สรรพนาม  คุณศัพท์   
อุปสรรค และนิบาต  อาขยาต  กฤต  สมาส  ตัทธิต การแปลและแต่งประโยค  
 Sanskrit orthography and grammar: nouns, pronouns, 
adjectives, prefix, particles, verbs, primary derivatives, participles, 

335 504 ภาษาสันสกฤตเข้มข้น  3(2-3-4) 
(Intensive Sanskrit) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ลักษณะภาษาและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี การ
แปลและแต่งประโยค  
 Sanskrit characteristics and grammar, Devanagri scripts, 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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compounds, secondary derivatives together with translation and 
composition.    

together with translation and composition. 
  
 
 
 
 
 

335  504 ภาษาเขมรเร่งรัด  3(2-3-4) 
(Intensive Khmer) 
 ลักษณะภาษาเขมร อักษรและอักขรวิธีภาษาเขมร การสนทนา การ
อ่านและเขียนภาษาเขมร 
 Khmer characteristics, script and orthography, 
conversation, reading and writing.  

335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น   3(2-3-4)  
(Intensive Khmer) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ลักษณะภาษาเขมร อักษรและอักขรวิธีภาษาเขมร การสนทนา 
การอ่านและเขียนภาษาเขมร 
 Khmer characteristics, script and orthography, 
conversation, reading and writing. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

 335 550  สัมมนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    
(Seminar on Thesis and Independent Study)  
    1(0-3-0) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 สัมมนาโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับจารึกภาษาไทย ภาษาตะวันออก หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Seminar on research project in topics related to Thai, 
Oriental Languages Epigraphy and related sciences. 
 

- เป็นรายวิชาท่ีสร้างขึ้นใหม่ 
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335  510  อักขรวิทยาโบราณ 1             2(2-0-4) 
(Palaeography I)       ประวัติศาสตร์
อินเดีย ท่ีมา พัฒนาการรูปแบบและอักขรวิธีของอักษรพราหมีท่ีพบในจารึก
ประเทศอินเดียที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  3 ถึง 14 
 History of India, origin, development of forms and 
orthography of Brahmi script found in Indian inscriptions dated 
from the 3rd to the 14th century of the Buddhist Era.  

335 511 อักขรวิทยาโบราณ      2(2-0-4) 
(Palaeography)   
 ท่ีมา พัฒนาการของรูปแบบอักษร และอักขรวิธีของอั กษร
พราหมี ท่ีพบในจารึกประเทศอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 - 11  แนวคิด
ด้านจารึกศึกษา 
 Origin, development of forms and orthography of 
Brahmi script found in Indian inscriptions dated from the 3rd to 
the 11th centuries of the Buddhist Era; concepts in epigraphic 
study. 
 
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

335  511 อักขรวิทยาโบราณ 2  2(2-0-4) 
(Palaeography II)   
วิชาบังคับก่อน : 335 510  อักขรวิทยาโบราณ 1 
 ท่ีมา  พัฒนาการรูปแบบและอักขรวิธีของอักษรท่ีใช้ในจารึกของ
อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 
ถึง 18  
ท่ีมา พัฒนาการรูปแบบและอักขรวิธีของอักษรขอมไทย  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Origin, development and orthography of scripts, including that of 
Khom Thai, found in Southeast Asian inscriptions of ancient 
empires dated from the 11th to the 18th century of the Buddhist 
Era. 
Fieldwork required.  

335 512 จารึกและเอกสารตัวเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   2(2-0-4) 
(Ancient Inscriptions and Manuscripts in Southeast Asia) 
วิชาบังคับก่อน : 335 511  อักขรวิทยาโบราณ  
 ท่ีมา  พัฒนาการของรูปแบบอักษร และอักขรวิธีของอักษรท่ีใช้
ในจารึกและเอกสารตัวเขียนของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11- 20 รวมถึงอักษรขอมไทย  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Origin, development and orthography of scripts used 
in inscriptions and manuscripts of ancient empires in Southeast 
Asia dated from the 11th to the 20th centuries of the Buddhist 
Era, including that of Khom Thai script. 
Fieldwork required. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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335  512 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   
(Historical and Comparative Linguistics) 2(2-0-4) 
 ธรรมชาติและลักษณะของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา วิธีการ
สืบสร้างภาษาด้ังเดิม ด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   
 Nature and characteristics of language; change, and 
reconstructive methods of a proto-language based on historical 
and comparative linguistic theories.  

335 516 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ    
(Historical and Comparative Linguistics)   2(2-0-4) 
 ลักษณะของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา วิธีการสืบสร้าง
ภาษาด้ังเดิมด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   
 Characteristics of language; language change and 
reconstructive methods of a proto-language based on historical 
and comparative linguistic theories.  
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

335  513 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  2(2-0-4) 
(History and Archaeology of Southeast Asia)   
 อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของอาณาจักรโบราณ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีอายุตั้งแต ่
พุทธศตวรรษท่ี 11 ถึง 19  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Indian civilization in Southeast Asia, history and 
archaeology of ancient empires in Southeast Asia from the 11th to 
the 19th century of the Buddhist Era. 
Fieldwork required.  
 
 

335 517 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   2(2-0-4) 
(History and Archaeology in Southeast Asia) 
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอาณาจักรโบราณ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 ถึง 19 โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลในจารึก  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 History and archaeology of ancient empires in 
Southeast Asia from the 1 1 th to the 1 9 th centuries of the 
Buddhist Era, with association to data from inscriptions. 
Fieldwork required.  
  
 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 



124 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  520 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทย 2(2-0-4) 
(Thai Phonology and Grammar)       ร ะ บ บ เสี ย ง 
ระบบการสร้างค า และลักษณะไวยากรณ์ของภาษาไทย 
 Thai phonology, word formations and characteristics of 
Thai grammar.  

335 518 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมร 
   3(3-0-6) 
(Thai and Khmer Phonology and Grammar)    
 ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และไวยากรณ์ของภาษาไทยและ
ภาษาเขมรปัจจุบัน 
 Modern Thai and Khmer phonology, word formations 
and grammar. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1รายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต 
-เป็นรายวิชาท่ีปรับปรุงขึ้ นมาใหม่ เพื่ อ เป็น
รายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษา
เขมรเป็นวิชาภาษาตะวันออก 

335  574 ไวยากรณ์เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาเขมร     
   2(2-0-4) 
(Comparative Grammar of Thai and Khmer) 
 การเปรียบเทียบไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเขมรตามหลัก
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 
 Comparison of Thai and Khmer grammars based on 
comparative linguistic theories.  
 
 
 
335  520 ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาไทย 
(Thai Phonology and Grammar)     2(2-0-4)    
 ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และลักษณะไวยากรณ์ของภาษาไทย 
 Thai phonology, word formations and characteristics of 
Thai grammar.  

335 519 ระบบเสียงและไวยากรณ์ ภาษาไทยและภาษาสันสกฤต
    3(3-0-6) 
(Thai  and Sanskirt Phonology and Grammar)    
 ระบบเสียง ระบบการสร้างค า และไวยากรณ์ของภาษาไทยและ
ภาษาสันสกฤต 
 Thai and Sanskrit phonology, word formations and 
grammar.  
 
 

-เป็นรายวิชาท่ีปรับปรุงขึ้ นมาใหม่ เพื่ อ เป็น
รายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษา
สันสกฤตเป็นวิชาภาษาตะวันออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  521 จารึกสมัยสุโขทัย     2(2-0-4) 
(Sukhothai Inscriptions) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และ โบราณคดีในจารึกภาษาไทยสมัยสุโขทัย    
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Sukhothai inscriptions.  

335 513 จารึกสมัยสุโขทัย  2(2-0-4) 
(Sukhothai Inscriptions)  
 ลั ก ษ ณ ะ อั ก ษ ร  อั ก ข รวิ ธี  ภ าษ า ส ารั ต ถ ะ  วัฒ น ธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในจารึกสมัยสุโขทัย    
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Sukhothai inscriptions. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เปลี่ยนสถานภาพจากรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับเฉพาะกลุ่ม เป็นรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ 

335  522 จารึกและเอกสารสมัยอยุธยา 2(2-0-4) 
(Ayutthya Inscriptions and Documents)  ลักษณะอักษร 
อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในจารึกและ
เอกสารภาษาไทยสมัยอยุธยา  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Ayutthya inscriptions and documents.    

335 520 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา   
(Ayutthaya Inscriptions, Manuscripts and Literature)  3(3-0-6) 
 ลั ก ษ ณ ะ อั ก ษ ร  อั ก ข รวิ ธี  ภ าษ า ส ารั ต ถ ะ  วัฒ น ธรรม 
ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในจารึกและเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยา  
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Ayutthaya inscriptions and 
manuscripts.  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเข้า
มาด้วย 
 

335  523 จารึกภาษาไทยภาคเหนือ 2(2-0-4) 
(Northern Thai Inscriptions)     ลักษณะอักษร 
อักขรวิธี ภาษา  สารัตถะ  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในจารึก
ภาษาไทยภาคเหนือ     
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Northern Thai inscriptions.  

335 522 จารึกล้านนา      2(2-0-4) 
(Lanna Inscriptions) 
 ลั ก ษ ณ ะ อั ก ษ ร  อั ก ข รวิ ธี  ภ าษ า ส ารั ต ถ ะ  วัฒ น ธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในจารึกล้านนา 
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Lanna inscriptions. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  524 จารึกภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
(Northeastern Thai Inscriptions)   2(2-0-4) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

335 524 จารึกล้านช้าง  2(2-0-4) 
(Lanchang Inscriptions)    
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
และ โบราณคดีในจารึกภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Northeastern Thai inscriptions.  

ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในจารึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
และประเทศลาว 
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Northeastern Thai and Laos 
inscriptions.  
 

 

335  525 จารึกและเอกสารตัวเขียนภาษาไทยภาคใต้  
(Southern Thai Inscriptions and Manuscripts) 
     2(2-0-4) 
  ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีในจารึกและเอกสารตัวเขียนประเภทประวัติศาสตร์และต านาน
ภาษาไทยภาคใต้   
  Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Southern Thai inscriptions, chronicles and 
historical manuscripts.       
 

335 526 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาคใต้   
(Southern Thai Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
   3(3-0-6) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในจารึกและเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรม
ไทยภาคใต้   
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Southern Thai inscriptions, 
manuscripts and literature.     
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเข้า
มาด้วย 
 

335  551 เอกสารและวรรณกรรมภาษาไทยภาคใต้    
(Southern Thai Documents and Literature)  
    2(2-0-4) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในเอกสารและวรรณกรรมภาษาไทยภาคใต้  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in southern Thai documents and literature. 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  526 เอกสารและวรรณกรรมภาษาไทยภาคเหนือ     
(Northern Thai Documents and Literature)   
    2(2-0-4) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา  สารัตถะ  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และ โบราณคดีในเอกสารและวรรณกรรมของภาษาไทยภาคเหนือ 
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Northern Thai documents and literature. 

335 523 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านนา    2(2-0-4) 
(Lanna Manuscripts and Literature) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมของ
ล้านนา  
 
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Lanna manuscripts and literature. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  527 เอกสารและวรรณกรรมภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2(2-0-4) 
(Northeastern Thai Documents and Literature) ลักษณะอักษร 
อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีในเอกสาร
และวรรณกรรมของภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Scripts, orthography, language, content, culture, history and 
archaeology in Northeastern Thai documents and literature.  

335 525 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมล้านช้าง  2(2-0-4) 
(Lanchang Manuscripts and Literature) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และ โบราณคดีในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศลาว 
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Northeastern Thai and Laos 
manuscripts and literature. 
  

 

 

 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
 335 528 ระบบปฏิทินในจารึกและเอกสารตัวเขียน 

(Calendar Systems in Ancient Inscriptions and Manuscripts) 
   2(2-0-4) 
 วัน เวลา ฤกษ์ยามในจารึกสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งดวงดาวกับฤกษ์ยาม การค านวณวัน เดือน ปี โดยใช้คัมภีร์สุริย
ยาตร์และวิธีการค านวณแบบต่างๆ   
 Dates, times and Nakshtras in inscriptions in various 
periods, relation of stars and Nakshtras, culculations of dates 
by using Suryayatra text and other methods.     

-เป็นรายวิชาท่ีสร้างขึ้นใหม่ 

335  530 คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต  2(2-0-4) (Buddhist Texts in 
Sanskrit) 
 การตีความคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตโดยเน้น คัมภีร์พุทธจริต 
ลลิตวิสตระ หรือมหาวัสตุ 
 Interpretation of Buddhist texts in Sanskrit with emphasis 
on Buddhacarita, Lalitavisatra or Mahavastu.  

335 540 คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤต     2(2-0-4) 
(Buddhist Sanskrit Texts) 
 การปริวรรต แปลและตีความคัมภีร์พุทธศาสนาท่ีแต่งด้วยภาษา
สันสกฤต  
 Transliteration and interpretation of Buddhist texts in 
Sanskrit.  
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  531 ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 2(2-0-4) 
(Advanced Sanskrit Grammar)  
 การใช้ค าในข้อความภาษาสันสกฤตท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง การ
แปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเป็นภาษาสันสกฤต 
 Use of Sanskrit words in prose and verse; translating 
Sanskrit into Thai and vice versa. 
  

335 541 ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  2(2-0-4) 
(Advanced Sanskrit Grammar) 
 การแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทย
เป็นภาษาสันสกฤตท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 Translation of Sanskrit into Thai and vice versa in 
prose and verse. 
 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  532  คัมภีร์อิติหาสะและคัมภีร์ปุราณะ  2(2-0-4) 
(Itihasas and Puranas)   

 เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดในคัมภีร์อิติหาสะ คือ รามายณะ และมหา
ภารตะ รวมท้ังคัมภีร์ปุราณะ 
 Contents, forms and ideas in Itihasas; Ramayana and 
Mahabharata as well as Puranas.  
 

 -ยกเลิกรายวิชา 

335  533 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย 1  
(Sanskrit Inscriptions in India I)  2(2-0-4) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบในประเทศอินเดีย 
ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 8 - 12   
 Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions found 
in India from the 8th to the 12th century of the Buddhist Era.  

335 543 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย 
(Sanskrit Inscriptions in India)  2(2-0-4) 
  การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศอินเดีย ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 8 - 13 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit inscriptions found 
in India from the 8th to the 13th centuries of the Buddhist Era. 
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1 รายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  534 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย 2  (Sanskrit Inscriptions 
in India II)  2(2-0-4) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบในประเทศอินเดีย  
ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 13 - 16       
 Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions found 
in India from the 13th to the 16th century of the Buddhist Era.  
335  535 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 1  (Sanskrit 
Inscriptions in Cambodia I) 
การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบในประเทศกัมพูชา ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 - 14  

335 544 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 
(Sanskrit Inscriptions in Cambodia)  2(2-0-4) 
  การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศกัมพูชา  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1 รายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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  Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions found 
in Cambodia from the 11th to the 14th century of the Buddhist Era.
 2(2-0-4) 

  Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Cambodia from the 11th to the 14th 
centuries of the Buddhist Era. 
  

 

335  536 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา 2  
(Sanskrit Inscriptions in Cambodia II)   2(2-0-4) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบในประเทศกัมพูชา  
ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 15 - 18  
 Interpreatation and translation of Sanskrit inscriptions 
found in Cambodia from the 15th to the 18th century of the 
Buddhist Era. 
335  537 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยและประเทศลาว   
 2(2-0-4) 
(Sanskrit Inscriptions in Thailand and Laos) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบในประเทศไทยและ
ประเทศลาวท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 - 18   
 Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions found 
in Thailand and Laos from the 11th to the 18th century of the 
Buddhist Era. 

335 545 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยและประเทศลาว    
   2(2-0-4) 
(Sanskrit Inscriptions in Thailand and Laos) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศไทยและประเทศลาว 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Thailand and Laos. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  541 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 1    3(2-3-4) (Khmer 
Communication Skills I)  
 การสนทนาภาษาเขมร การอ่านเอกสารประเภทนิทานและนวนิยาย, 
การเขียนย่อหน้าภาษาเขมร 
 Khmer conversation; reading Khmer tales and novels; 
paragraph writing. 

335 532 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 3(2-3-4) 
(Khmer Communication Skills) 
 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรท่ีใช้สื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ  
 Khmer listening, speaking, reading and writing skills in 
various situations.  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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335  542 จารึกภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร  2(2-0-4) 
(Khmer Inscriptions in the Post Angkorian Period)  
 การตีความและการแปลจารึกภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร ตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี 20 - 23  
 Interpretation and translation of Khmer inscriptions of the 
Post-Angkorian period, from the 20th to the 23rd century of the 
Buddhist Era. 
  

335 531 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลังพระ
นคร    3(3-0-6) 
(Khmer Inscriptions, Manuscripts and Literature in Post 
Angkorian Period)  
 การอ่าน แปล และตีความจารึก เอกสารตัวเขียนและ
วรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 20 – 23 
 Translation and interpretation of Khmer inscriptions, 
manuscripts and literature of the Post-Angkorian period, from 
the 20th to the 23rd centuries of the Buddhist Era. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1 รายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเข้า
มาด้วย 
 

335  571 เอกสารและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลังพระนคร    
  2(2-0-4) 
(Khmer Documents and Literature in the Post-Angkorian period) 
 การตีความและการแปลเอกสารและวรรณกรรมภาษาเขมรสมัยหลัง
พระนคร ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 20 - 23  
 Interpretation and translation of Khmer documents and 
literature in the Post-Angkorian period, from the 20th to the 23rd 
century of the Buddhist Era. 
335  543 จารึกภาษาเขมรสมัยพระนคร   2(2-0-4) 
(Khmer Inscriptions in the Angkorian Period) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาเขมรสมัยพระนคร ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษ 
ท่ี 15 - 19  
 Interpretation and translation of Khmer inscriptions of the 
Angkorian period, from the 15th to the 19th century of the 
Buddhist Era. 

335 530 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
   3(3-0-6) 
(Khmer Inscriptions in Pre-Angkorian and Angkorian Periods) 
 การอ่าน แปล และตีความจารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร
และสมัยพระนคร ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 - 19 
 Translation and interpretation of Khmer inscriptions of 
Pre-Angkorian and Angkorian periods, from the 11th to the 19th 
centuries of the Buddhist Era. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1 รายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับจารึกสมัยก่อน
พระนครและสมัยพระนครเข้าด้วยกัน 
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335  544 จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร  2(2-0-4) 
(Khmer Inscriptions in the Pre-Angkorian Period)  การตีความ
และการแปลจารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 - 14  
 Interpretation and translation of Khmer inscriptions of the 
Pre-Angkorian period, from the 11th to the 14th century of the 
Buddhist Era.  

   

335  545 การแต่งและแปลภาษาเขมร   3(3-0-6) 
(Khmer Composition and Translation) 
 การแต่งและการแปลความเรียงภาษาเขมรเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร 
 Writing and translating Khmer essays into Thai and vice 
versa.  

335 536  การแต่งและแปลภาษาเขมร  3(3-0-6) 
(Khmer Composition and Translation) 
 การแต่งและการแปลความเรียงภาษาเขมรเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร การแปลลักษณะล่าม 
 Composition and Translation from Khmer to Thai and 
vice versa, interpreter’s translation.   
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  546 อารยธรรมเขมร  2(2-0-4)  
(Khmer Civilization) 
 ประวัติศาสตร์  ศิลปะ  โบราณคดีและอารยธรรมเขมรตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยหลังพระนคร 
 Khmer history, art, archaeology and civilization from pre-
historic to the Post-Angkorian period.  

335 535 อารยธรรมเขมร    2(2-0-4) 
(Khmer Civilization) 
 โบราณคดี ประวัติศาสตร์  ศิลปะ  และประติมาณวิทยาเขมร
ตั้งแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยหลังพระนคร 
 Khmer archaeology, history, art and iconography from 
pre-historic to Post-Angkorian periods. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

 335 515 อิทธิพลวรรณกรรมสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   2(2-0-4) 
(Influence of Sanskrit Literature in Southeast Asia) 
 แนวคิด ความเชื่อ และเนื้อหาวรรณกรรมสันสกฤตเรื่องส าคัญท่ี
ปรากฏในจารึกอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอิทธิพล

-เป็นรายวิชาท่ีสร้างขึ้นใหม่ 



133 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
ท่ีมีต่อจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม  
 Concepts, beliefs and contents of major Sanskrit 
literatures in inscriptions of ancient empires in Southeast Asia 
including influences on painting, sculptures, architecture and 
literature. 

335  550 เอกสารและวรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  
 2(2-0-4) 
(Thonburi and Rattanakosin Documents and Literature)  
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในเอกสารและวรรณกรรมภาษาไทยสมัยธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 - 4  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Thai documents and literature of Thonburi and 
early Rattanakosin periods.      

335 521 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์    3(3-0-6) 
(Thonburi and Rattanakosin Inscriptions, Manuscripts and 
Literature) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษาไทย
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1-4 
  Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Thai manuscripts and literature of 
Thonburi and Rattanakosin from the reign of King Rama I - IV. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับจารึกเข้ามาด้วย 

335  552 เอกสารและวรรณกรรมไท 2(2-0-4) 
(Tai Documents and Literature) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในเอกสารและวรรณกรรมของชนเผ่าไท  
 Scripts, orthography, language, content, culture, history 
and archaeology in Tai documents and literature.  

335 527 เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมไท   2(2-0-4) 
(Tai Manuscripts and Literature) 
 ลักษณะอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา สารัตถะ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมของชน
เผ่าไท  
 Scripts, orthography, language, content, culture, 
history and archaeology in Tai manuscripts and literatur. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

335  553 ภาษาบาลีสันสกฤตท่ีใช้ในจารึกและเอกสารภาษาไทย  335 514 ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึกและเอกสารตัวเขียน -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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  2(2-0-4) 
(Pali and Sanskrit in Thai Inscriptions and Documents) 

 ภาษาบาลีและภาษาสันกฤตท่ีใช้ในจารึกและเอกสารของไทย การ
กลายเสียงและความหมาย 

 Pali and Sanskrit in Thai inscriptions and documents, 
phonetic and semantic changes. 

ภาษาไทย  2(2-0-4) 
(Pali-Sanskrit and Khmer in Thai Inscriptions and Manuscripts) 
 อิทธิพลของภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรในจารึก
และเอกสารตัวเขียนของไทย การกลายเสียง รูป และความหมาย 
 Influence of Pali-Sanskrit and Khmer in Thai 
inscriptions and manuscripts, phonetic, form and semantic 
changes.  

-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ยุบรวม 2 รายวิชาเป็น 1 รายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  554 ภาษาเขมรท่ีใช้ในจารึกและเอกสารภาษาไทย 
(Khmer in Thai Inscriptions and Documents) 
    2(2-0-4) 
 ภาษาเขมรท่ีใช้ในจารึกและเอกสารของไทย  การกลายเสียงและ
ความหมาย  
 
 Khmer in Thai inscriptions and documents, phonetic and 
semantic changes. 
  
335  555 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับจารึกศึกษา   
  2(2-0-4) 
(Reading of English Texts on Epigraphic Studies) 
 การอ่านเอกสารด้านภาษาและจารึกท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 Reading of English texts on language and epigraphy.  

335 500 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับจารึกศึกษา 
   2(2-0-4) 
(Reading of English Texts on Epigraphic Studies) 
เงื่อนไข:  1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 2. ผู้ท่ีได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชาน้ี มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษท่ี
มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับจารึกศึกษา 
 Reading of English texts related to epigraphic studies. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เปลี่ยนสถานภาพจากรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก เป็นรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน 
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335  556 การอ่านเอกสารภาษาฝรั่งเศสท่ีเกี่ยวกับจารึกศึกษา  
  2(2-0-4) 
(Reading of French Texts on Epigraphic Studies) 
 การอ่านเอกสารด้านภาษาและจารึกท่ีเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส 
 Reading of French texts on language and epigraphy.  
 

 -ยกเลิกรายวิชา 

335  560 จารึกภาษาปรากฤตในประเทศอินเดีย  (Prakrit Inscriptions in 
India)  2(2-0-4) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาปรากฤตท่ีพบในประเทศอินเดียที่
มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 - 11   
 Interpretation and translation of Prakrit inscriptions found 
in India from the 3rd to the 11th century of the Buddhist Era.  

335 542 จารึกภาษาปรากฤตในประเทศอินเดีย  
(Prakrit Inscriptions in India)  2(2-0-4) 
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาปรากฤตท่ีพบใน
ประเทศอินเดีย ท่ีมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 - 11  
 Transliteration and interpretation of Prakrit inscriptions 
found in India from the 3rd to 11th centuries of the Buddhist 
Era. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 
 

335  561 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเชีย 
 2(2-0-4) 
(Sanskrit Inscriptions in Indonesia and Malaysia) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตของอาณาจักรศรีวิชัยท่ี
พบในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย  
 Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions of 
the Sri Vijaya empire found in Indonesia and Malaysia.  

335 546 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเชีย
  2(2-0-4) 
(Sanskrit Inscriptions in Indonesia and Malaysia)  
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Indonesia and Malaysia. 
 
 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  562 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม 
(Sanskrit Inscriptions in Vietnam) 2(2-0-4) 
 การตีความและการแปลจารึกภาษาสันสกฤตของอาณาจักรจามปา
และอาณาจักรเขมรโบราณที่พบในประเทศเวียดนาม  
 Interpretation and translation of Sanskrit inscriptions of 
Champa and ancient Khmer empires found in Vietnam.   

335 547 จารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเวียดนาม  
(Sanskrit Inscriptions in Vietnam) 2(2-0-4) 
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบใน
ประเทศเวียดนาม 
 Transliteration and interpretation of Sanskrit 
inscriptions found in Vietnam.   

-เปลีย่นรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  563 ปรัชญาอินเดีย   2(2-0-4) 
(Indian Philosophy)     
 การศึกษาค้นคว้า และอภิปรายปรัชญาอินเดีย  
 Research and discussion of Indian philosophy.  
 

 -ยกเลิกรายวิชา 

335  564 วรรณกรรมภาษาบาลี  2(2-0-4) 
(Pali Literature)   

 วรรณกรรมภาษาบาลีท่ีแต่งในประเทศศรีลังกาและประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 Pali literature composed in Sri Lanka and Southeast Asia. 
  

335 548 จารึกและวรรณกรรมภาษาบาลี   3(3-0-6) 
(Pali Inscriptions and Literature) 
  เงื่อนไข : ผู้ท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาน้ี ต้องผ่านการทดสอบความรู้
ภาษาบาลีจากอาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อน  
 การปริวรรต แปลและตีความจารึกและวรรณกรรมภาษาบาลีท่ี
แต่งในประเทศศรีลังกาและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Transliteration and interpretation of Pali inscriptions 
and literature composed in Srilanka and other countries in 
Southeast Asia.  
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับจารึกเข้ามาด้วย 

335  565 จารึกภาษาบาลี  2(2-0-4) 
(Pali Inscriptions)  
 การตีความและการแปลจารึกภาษาบาลีท่ีพบในประเทศไทย ประเทศ
กัมพูชา และประเทศพม่า  
 Interpretation and translation of Pali inscriptions found in 
Thailand, Cambodia and Myanmar.    
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
 
335  566 ไวยากรณเปรียบเทียบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  
 2(2-0-4) 
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit) 
 การเปรียบเทียบไวยากรณภาษาบาลีและสันสกฤตตามหลักภาษา
ศาสตรเปรียบเทียบ 
 Comparison of Pali and Sanskrit grammars based on 
comparative linguistic theories.  

335 549 ไวยากรณเปรียบเทียบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต   
   2(2-0-4) 
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit) 
 การเปรียบเทียบไวยากรณภาษาบาลีและสันสกฤตตามหลัก
ภาษาศาสตรเปรียบเทียบ 
 Comparison of Pali and Sanskrit grammars based on 
comparative linguistic theories. 
 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

335  570 ทักษะการสื่อสารภาษาเขมร 2 3(2-3-4) (Khmer 
Communication Skills II)  
 การสนทนาภาษาเขมร การอ่านเอกสารภาษาเขมรท่ีเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม การแปลข้อความภาษาเขมรเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร 
 Khmer conversation, reading Khmer texts about tradition 
and culture, translating Khmer articles into Thai and vice versa.  

335 534 สังคมและวัฒนธรรมเขมร    2(2-0-4) 
(Khmer Society and Culture) 
 การอ่านเอกสารและสื่อสารสนเทศภาษาเขมรท่ีเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมเขมร 
 Reading Khmer texts and Media Information about 
Khmer society and culture. 
  
 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-ลดหน่วยกิตจากเดิม 3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วย
กิต   

335  572 วรรณกรรมภาษาเขมรปัจจุบัน    2(2-0-4) 
(Contemporary Khmer Literature) 
 การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาเขมรปัจจุบันท้ังร้อยแก้ว
และร้อยกรอง  
 Reading and analysing contemporary Khmer prose and 
poetry. 

335 533 วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัย    2(2-0-4) 
(Contemporary Khmer Literature) 
 การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาเขมรร่วมสมัยท้ังร้อย
แก้วและร้อยกรอง  
 Reading and analysing contemporary Khmer prose 
and poetry. 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
335  573 ภาษาถิ่นเขมรในประเทศไทย 2(2-0-4)  
(Khmer Dialects in Thailand)  
 การเปรียบเทียบการใช้ภาษา ลักษณะระบบเสียง การสร้างค า และ
โครงสร้างประโยคของภาษาเขมรถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย 
 Comparison of language use, sound systems, word 
formations and sentence structures of Khmer dialects in Thailand.    
  

335 537 ภาษาเขมรถิ่นไทย    2(2-0-4) 
(Khmer Dialects in Thailand) 
 การเปรียบเทียบการใช้ภาษา ระบบเสียง ระบบการสร้างค า 
และไวยากรณ์ของภาษาเขมรถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย 
 Comparison of language use, sound systems, word 
formations and grammar of Khmer dialects in Thailand.    
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335  575 ภาษามอญเบื้องต้น  2(2-0-4) 
(Introduction to Mon)  
 ลักษณะภาษามอญ อักษรและอักขรวิธีภาษามอญ  การสนทนา การ
อ่านและเขียนภาษามอญ  
 Characteristics of Mon language, script and orthography; 
conversation; reading and writing.  

335 538 ภาษามอญเบื้องต้น    2(2-0-4) 
(Introduction to mon Language) 
 ลักษณะภาษามอญ อักษรและอักขรวิธีภาษามอญ  การสนทนา 
การอ่านและเขียนภาษามอญ  
 Characteristics of Mon language, scripts and 
orthography; conversation; reading and writing. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

335  576 เอกสารและวรรณกรรมภาษามอญ  2(2-0-4) 
(Mon Documents and Literature) 
 การใช้ภาษามอญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีใน
เอกสารและวรรณกรรมภาษามอญ 
 Use of Mon language, culture, history and archaeology in 
Mon documents and literature.      

335 539 จารึก เอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมภาษามอญ  
(Mon Inscriptions, Manuscripts and Literature) 
    3(3-0-6) 
 การปริวรรต แปล และตีความจารึก เอกสารตัวเขียนและ
วรรณกรรมภาษามอญ 
 Transliteration and interpretation of Mon inscriptions, 
manuscripts and literature. 
   

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
-เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วย
กิต เพราะเพิ่มเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับจารึกเข้ามาด้วย 

335  577 จารึกภาษามอญ  2(2-0-4) 
(Mon Inscriptions) 
การตีความและการแปลจารึกภาษามอญของอาณาจักรทวารวดี หริภุญชัย และ
ของอาณาจักรมอญท่ีพบในประเทศพม่า 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) หมายเหตุ 
Interpretation and translation of Mon inscriptions of Dvaravati and 
Haribhunjaya empires and the Mon empire found in Myanmar.  
 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
335 590 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12  หน่วยกิต 
(Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับจารึกศึกษา 
 Research related to epigraphic studies.  
 

 
335 560 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
(Thesis) 
 การวิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนภาษาไทยหรือภาษาตะวันออก รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 Research in special topic related to inscriptions and 
manuscripts in Thai or oriental languages and related scienc. 

 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

335 591 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 4 หน่วยกิต 
(Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับจารึกศึกษา 
 Individual study in epigraphic studies. 
  
 

335 551 การคนควาอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 4 หน่วยกิต 
(Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนภาษาไทยหรือภาษาตะวันออก รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 Individual study in inscriptions and manuscripts in 
Thai or oriental languages and related sciences. 
  

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

 


