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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ / บัณฑิตวิทยาลัย /ภาควิชาภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชือ่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25510081109319
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
Master of Arts Program in Sanskrit

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต)
Master of Arts (Sanskrit)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
M.A. (Sanskrit)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
4.2 แผน ข
ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาไทย
รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

2
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2557) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2562 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
8.2 นักภาษาโบราณ
8.3 นักอักษรศาสตร์
8.4 นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายสาเนียง
เลื่อมใส
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Sanskrit) Banaras Hindu University, India (1997)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2530)
9.2 นายชัยณรงค์
กลิ่นน้อย
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Sanskrit) University of Pune, India (2003)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2533)
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9.3 นายสมบัติ
มั่งมีสุขศิริ
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi, India (2002)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2534)
ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2534)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
10.2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา ทวีวัฒนา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ -ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนและตามแผนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน กาหนดการรวมตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 หรือ
ค.ศ. 2015 อัน จะส่ งผลให้ ไม่ มี พรมแดนด้านเศรษฐกิจของอาเซียนอีกต่อไป ทั้งภูมิ ภ าคจะกลายเป็น หนึ่งเดียว
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมซึ่งมีมูลค่าด้านเศรษฐกิจมหาศาลโดยไม่ต้องลงทุน ซึ่ง
ประเทศไทยมีอยู่พร้อมแล้วและยังสามารถเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภ าคอาเซียนที่มีรากฐานวัฒ นธรรมมาจาก
แหล่งเดียวกันคือ จากประเทศอินเดียโดยผ่านสื่อกลางคือ ภาษาสันสกฤต และมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมนี้
นับวันมีแต่จะเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้น
ในสถานการณ์ดังกล่าว ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็น
สถานศึกษาแห่ งเดียวในประเทศไทยที่ผ ลิ ตบุ คลากรด้านภาษาสั นสกฤตจนถึงระดับ ปริญ ญาเอกอันเป็ นจุดแข็ง
(Strength) ของสถาบัน จึ งจ าเป็ น ต้องผลิตบุคลากรด้านภาษาสั นสกฤตที่มีความรู้ความสามารถระดับดีมากเพื่อ
รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) ดังกล่าว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในอดีตความรู้เกี่ยวกับโลกทั้งหมดโดยรวมยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับปัจจุบัน การศึกษาเฉพาะส่วนหรือ
เฉพาะพื้นที่ ที่เรียกกันว่า อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) จึงจาเป็นอย่างยิ่งต่อการรู้จักโลก แต่โลกปัจจุบันเป็น
โลกไร้พรมแดน (Global village) ความรู้เฉพาะด้านกลายเป็นสิ่งล้าสมัย ขณะเดียวกัน ความรู้แบบองค์รวมหรือ
แบบที่สามารถใช้บูรณาการกับโลกโดยรวมได้จะมีคุณค่าและสามารถดารงความสาคัญของตัวความรู้นั้นไว้ได้
ภาษาสัน สกฤตแม้เป็ นภาษาอินเดียโบราณ แต่ในยุคที่อาณาบริเวณศึกษาได้รับความนิยมมาก
ได้รับการจัดเป็นความรู้เฉพาะด้านทั้งนี้ก็เพื่อใช้ภาษาสันสกฤตที่เป็นประดุจกุญแจไขไปสู่ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาทาง
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โลกตะวันออกที่มีการบันทึกติดต่อกันมาหลายพันปี และมรดกทางวัฒ นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับภาษาสันสกฤตได้
แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของสังคมชาวอุษาคเนย์มากว่าสองพันปีแล้ว แต่เพื่อ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
การศึกษาภาษาสันสกฤตจึงควรได้รับการยกระดับหรือสถานะจากอาณาบริเวณศึกษามาสู่ “ภาษาสันสกฤต”และ
นามาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับใช้สังคมโลกโดยรวม
ดังนั้นการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาสันสกฤตในระดับปริญญาโท ของภาควิชาฯ จึงนับเป็นการ
เปิ ดโอกาสให้คนมีการพัฒ นาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นก้าวสาคัญ ก้าวหนึ่งในการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่สนใจในการศึกษาภาษาสันสกฤต
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มุ่ งพั ฒ นาหลั กสู ตรเพื่ อ ผลิ ตมหาบั ณ ฑิ ต ที่ สามารถบู รณาการความรู้ที่ ได้ จากการอ่ าน แปลและ
วิเคราะห์วรรณกรรมสันสกฤตเข้ากับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การกาหนดให้มีกลุ่มวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มพระ
เวท ปรัชญา วรรณคดี พระพุทธศาสนาและภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้นักศึกษามีพื้ นความรู้และช่วยให้ การผลิ ต
มหาบัณฑิตมีความคล่องตัว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของหน่วยงาน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาสันสกฤตมุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการอ่าน แปล
และวิเคราะห์วรรณกรรมสันสกฤตรวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไป
บูรณาการกับความรู้สาขาอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่
มุง่ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สืบสานและบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤต
1.2 ความสาคัญ
พัฒนามหาบัณฑิตที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อการศึกษา สังคม
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถอ่าน แปลภาษาและวรรณกรรมภาษาสันสกฤตได้
2) เพื่อผลิ ตมหาบั ณ ฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และผลิ ตผลงานวิจัยด้านภาษาและ
วรรณกรรมสันสกฤตได้
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ เชื่อมโยง จัดการความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและบูรณาการ
กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ (Inter-discipline) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21
5) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
ลาดับที่
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)

Cognitive Domain (Knowledge)
(Bloom’s Taxonomy Revised)

R U Ap An E
สามารถจั ด หมวดหมู่ ห ลั ก ไวยากรณ์ ภ าษา 
สั น สกฤต จ าแนกเป็ น นาม กริ ย าและส่ ว น
อื่น ๆ ได้

สามารถอธิ บ ายเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วรรณ คดี
สันสกฤตและแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่
มีจุดกาเนิดในประเทศอินเดียได้

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาสันสกฤต
เพื่ อ การบู รณาการกั บ ศาสตร์ แ ขนงอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้

สามารถวิ เคราะห์ วิ พ ากษ์ ตี ค วามแนวคิ ด
ทฤษฎี ด้ า นวรรณคดี ปรั ช ญาและศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตได้

สามารถประเมิ น คุณ ค่าเนื้ อหาด้ านวรรณคดี

C

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At
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ลาดับที่

PLO6
PLO7

PLO8

PLO9

6

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)

Cognitive Domain (Knowledge)
(Bloom’s Taxonomy Revised)

R

U

ปรั ช ญ าและศาสนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษา
สันสกฤตได้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาวิจัยด้าน
ภาษาสันสกฤตอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
สามารถนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นได้
สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
มาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

Ap An

E

Psychomotor
Domain
(Skills)

Affective
Domain
(Attitude)

S

At

C










สามารถน าจริ ย ธรรมมาปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง“Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ
หรือช่อง “Psychomotor Domain”และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม
1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. เพื่ อ ผ ลิ ต ม ห าบั ณ ฑิ ต ที่ ส าม ารถ อ่ าน 
แปลภาษาและวรรณกรรมภาษาสันสกฤตได้
2. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถวิ เคราะห์
สั งเคราะห์ และผลิ ตผลงานวิ จั ยด้ า นภาษา
และวรรณกรรมสันสกฤตได้
3. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
จั ด การความรู้ ด้ า นภาษาสั น สกฤตและ
บู ร ณ าการกั บ ศาสตร์ แ ขนงอื่ น ๆ(Interdiscipline) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
4. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตและทั กษะจ าเป็ น ในศตวรรษที่
21 มี ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและการทางาน
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

7
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิจัยได้
 
5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับ ผิ ด ชอบต่อตนเองและต่ อสั งคม
และทางานร่วมกับผู้อื่น
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตาม 1.ติดตามและประเมินหลักสู ตรอย่าง
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ส กอ. กาหนด สม่ าเสมอ ตามมาตรฐานไม่ ต่ ากว่า ที่
ภายในระยะเวลา 5 ปี
สกอ.กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมั ยและ 1.ติดตามและประเมินหลักสู ต รอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ สม่ าเสมอ ตามมาตรฐานไม่ ต่ ากว่า ที่
สั ง คม และมาตรฐานที่ AUN-QA สกอ.กาหนด
กาหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
กาหนด
3. แผนการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการ จั ดกิ จกรรมเสริม นอกหลั ก สู ตรที่ เน้ น
สอนที่เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ ภายใน ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระยะเวลา 2 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ
4. จัดทาแผนพัฒนาผลลัพธ์การ
1.ติดตามและประเมินผลการเรียนใน 1. จานวนโครงการการพัฒนา
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แต่ละรายวิชาและในแต่ละปีการศึกษา ทักษะการสอนและการ
Programme Expected Learning 2. อบรมให้ความรู้ด้าน PLOs ให้แก่ ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5
Outcome (PLOs) ทุกปี
คณาจารย์ประจาทุกปี
ด้านตามแนวทาง OutcomeBased Learning
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนธันวาคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นความรู้ที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจึงมีทักษะด้านการค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลไม่เท่ากัน
2.3.2 นักศึกษาไม่คุ้นเคยกับเอกสารภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตที่จะต้องใช้และบูรณา
การในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีการเรียนไวยากรณ์สันสกฤตก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวและ
ปรับตัวก่อนเข้าศึกษาตามปกติ
2.4.2 ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะทาการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ชั้นปีที่ 1
7
7
7
7
7
ชั้นปีที่ 2
7
7
7
7
รวม
7
14
14
14
14
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
7
7
7
7

8

มคอ.2 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤต พ.ศ. 2562

2.5.1 แผน ข
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2562
3
3
-

9
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
3
3
3
3
3
3
6
6
6
3
3
3

ปี 2566
3
3
6
3

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
ค่าบารุงการศึกษา
73,000
146,000
146,000
146,000
146,000
ค่าลงทะเบียน
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวมรายรับ
573,000 1,146,000 1,146,000 1,146,000 1,146,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2562
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
240,000
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
230,000
รวม (ก)
470,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
100,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
100,000
รวม (ก) + (ข)
570,000
จานวนนักศึกษา
10
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
57,000

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

340,000
330,000
670,000

340,000
330,000
670,000

340,000
330,000
670,000

340,000
330,000
670,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
770,000
20
38,500

100,000
770,000
20
38,500

100,000
770,000
20
38,500

100,000
770,000
20
38,500
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2.7 ระบบการศึกษา
[ ]แบบชั้นเรียน
[ ]แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ]แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ]แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ]แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ]อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
12
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
38
หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
20
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
38
หน่วยกิต
และสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึงจะสาเร็จการศึกษา
การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนที่วัดความสามารถของนักศึกษาในการ
สังเคราะห์ความรู้ในด้านภาษาสันสกฤต และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การสอบในครั้งแรกให้สอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง และสามารถสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
336 สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง
ระดับการศึกษา
5
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
เลขตัวที่ สอง
หมายถึง
กลุ่มของรายวิชา
0
หมายถึง
วิชาบังคับ
1-3
หมายถึง
วิชาเลือก
4
หมายถึง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เลขตัวที่ สาม
หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติปกติ มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ
(ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้ จานวน 20
หน่วยกิต
336 501

ไวยากรณ์สันสกฤต

4(4-0-8)

(Sanskrit Grammar)

336 502

การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

2(2-0-4)

(Basic Sanskrit Translation and Composition)

336 503

ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต

2(2-0-4)

(Survey of Sanskrit Literature)

336 504

ภารตวิทยา

2(2-0-4)

(Indology)

336 505

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ

2(2-0-4)

(Introduction to Nyaya)

336 506

คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต

2(2-0-4)

(Buddhist Texts in Sanskrit)

336 507

ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2(2-0-4)

(Sanskrit in Southeast Asian Civilization)

336 508

อิติหาสะ

2(2-0-4)

(Itihasas)

336 509

ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต

2(2-0-4)

(Research Methodology in Sanskrit)

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และ นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
336 511 ฤคเวทสังหิตา

2(2-0-4)

(Rgvedasajhitā)

336 512 ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท

2(2-0-4)

(Yajurveda, Sāmaveda, and Atharvaveda)

336 513 พราหมณะและอารัณยกะ

2(2-0-4)

(Brāhmana and Āranyaka)

336 514 อุปนิษัท

2(2-0-4)

(Upanisads)

336 515 ปุราณะ
(Purānas)

2(2-0-4)
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336 516 ปรัชญาอินเดีย
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2(2-0-4)

(Indian Philosophy)

336 517 ภควัทคีตา

2(2-0-4)

(Bhagavadgītā)

336 518 กวีนิพนธ์สันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Poetry)

336 519 บทละครสันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Drama)

336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Fables)

336 521 นีติและสุภาษิต

2(2-0-4)

(Nīti and Subhāsita)

336 522 ลลิตวิสตระ

2(2-0-4)

(Lalitavistara)

336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร

2(2-0-4)

(Saddharmapundarīkasūtra)

336 524 สุขาวตีวยูหสูตร

2(2-0-4)

(Sukhāvatīvyūhasūtra)

336 525 ปรัชญาศูนยวาท

2(2-0-4)

(Śūnyavāda Philosophy)

336 526 ปรัชญาวิชญานวาท

2(2-0-4)

(Vijbānavāda Philosophy)

336 527 มหาวัสตุอวทาน

2(2-0-4)

(MahāvastuAvadāna)

336 528 ชาตกมาลา

2(2-0-4)

(Jātakamālā)

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Conversation and Recitation of Wloka)

336 530 ไวยากรณ์ฮินดี

2(2-0-4)

(Hindi Grammar)

336 531 สนทนาภาษาฮินดี
(Hindi Conversation)

2(2-0-4)
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336 532 การอ่านภาษาฮินดี

2(2-0-4)

(Hindi Reading)

336 533 การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต
(Management in Sanskrit Literature)

2(2-0-4)

336 534 ภาวะผู้นาในวรรณคดีสันสกฤต

2(2-0-4)

(Leadership in Sanskrit Literature)

นอกจากหมวดวิชาเลือกนี้นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
อื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนแทนได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก 2
336 540 วิทยานิพนธ์

มีค่าเทียบเท่า

12 หน่วยกิต

มีค่าเทียบเท่า

6 หน่วยกิต

(Thesis)

336 541

แผน ข
การคนควาอิสระ
(Independent Study)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
336 501

ไวยากรณ์สันสกฤต

336 503
336 504
336 505

ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต
ภารตวิทยา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
10
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
336 502
336 506
336 507
336 508

รหัสวิชา
336 509

การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิติหาสะ
วิชาเลือก
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต
วิชาเลือก
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
336 540

15

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน
3.1.4.2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

336 501

ไวยากรณ์สันสกฤต

336 503
336 504
336 505

ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต
ภารตวิทยา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
12
จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
2(2-0-4)
2
4

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
10
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
336 502
336 506
336 507
336 508

รหัสวิชา
336 509

ชื่อรายวิชา
การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิติหาสะ
วิชาเลือก
รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
12

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)
8
10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
336 541

ชื่อรายวิชา
การคนควาอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
6
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต
(Sanskrit
Grammar)
336 501
อักขรวิธีและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต คานาม สรรพนาม คุณศัพท์
อุปสรรคนิบาต อาขยาต กฤต สมาส ตัทธิต การแปลและการแต่งประโยค
336 502

การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
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4(4-0-8)

2(2-0-4)

(Basic Sanskrit Translation and Composition )

การแปลข้อความที่เลือกสรรจากวรรณคดีสันสกฤต และการแต่ง
ประโยคตามระดับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
336 503

ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต

2(2-0-4)

(Survey of Sanskrit Literature)

ประวัติวรรณคดีสันสกฤตตั้งแต่สมัยพระเวทจนถึงสมัยสันสกฤตแบบแผน
ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตเริ่มในสมัยภรตมุนี
336 504

ภารตวิทยา

2(2-0-4)

(Indology)

อารยธรรมอินเดียด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา ปรัชญาและจารึก
มีการศึกษานอกสถานที่
336 505

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ

2(2-0-4)

(Introduction to Nyaya)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ หรือตรรกศาสตร์ อันเป็นวิธีการหา
เหตุผลของอินเดียโบราณ การแปลและการตีความเนื้อหาในนยายะ
336 506

คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต

2(2-0-4)

(Buddhist Texts in Sanskrit)

การแปลและเปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
โดยเน้นคัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ลลิตวิสตระ และพุทธจริต
336 507

ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2(2-0-4)

(Sanskrit in Southeast Asian Civilization)

ภาษาสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
มีการศึกษานอกสถานที่
336 508

อิติหาสะ
(Itihasas)

เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดในรามายณะและมหาภารตะ

2(2-0-4)
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336 509

ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต
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2(2-0-4)

(Research Methodology in Sanskrit)

ความหมายแบบและเทคนิคของการวิจัยทางภาษา และวรรณกรรม
สันสกฤต วิธีเรียบเรียงเพื่อนาเสนอรายงานการค้นคว้าและวิทยานิพนธ์
336 511

ฤคเวทสังหิตา

2(2-0-4)

(Rgvedasajhitā)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์ฤคเวท การแปลและการตีความเนื้อหา
ในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา เกี่ยวกับเทพเจ้าองค์ต่างๆ และพิธีกรรมอื่นๆที่สาคัญ
336 512

ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท

2(2-0-4)

(Yajurveda Sāmaveda and Atharvaveda)

การแปลและการตีความเนื้อหาในคัมภีร์ยชุรเวท สามเวท และอถรวเวท
336 513

พราหมณะและอารัณยกะ

2(2-0-4)

(Brāhmana and Āranyaka)

การแปลและการตีความเนื้อหาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ
336 514

อุปนิษัท

2(2-0-4)

(Upanisads)

ความเป็นมา เนื้อหาและแนวคิดทางปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัท
336 515

ปุราณะ

2(2-0-4)

(Puranas)

เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดในคัมภีร์ปุราณะ
336 516

ปรัชญาอินเดีย

2(2-0-4)

(Indian Philosophy)

ความเป็นมา เนื้อหาและแนวคิดของปรัชญาอินเดียว่าด้วยทรรศนะทั้ง
6 พุทธปรัชญา และปรัชญาไชนะ
336 517

ภควัทคีตา

2(2-0-4)

(The Bhagavadgita)

การแปลและการตีความคัมภีร์ภควัทคีตา ตามภาษยะของศังกราจารย์
336 518

กวีนิพนธ์สันสกฤต
(Sanskrit Poetry)

กวีนิพนธ์สันสกฤต ด้านเนื้อหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์ที่
ปรากฏในเรื่องเมฆทูต ฤตุสังหาร รฆุวงศ์ หรือ ไนษธียจริต

2(2-0-4)
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336 519

บทละครสันสกฤต

19
2(2-0-4)

(Sanskrit Drama)

บทละครสันสกฤต ด้านเนื้อหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์
ที่ปรากฏในเรื่องจารุทัตตัมอภิชญานศากุนตลัม หรือ ปริยทรรศิกา
336 520

นิทานคติธรรมสันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Fables)

นิทานคติธรรมสันสกฤต ด้านเนื้อหา รูปแบบ และคติธรรม ที่ปรากฏ
ในเรื่องหิโตปเทศ
336 521

นีติและสุภาษิต

2(2-0-4)

(Nīti and Subhāsita)

การแปล การตีความ และการวิเคราะห์วรรณคดีประเภทนีติและ
สุภาษิตโดยเน้นคัมภีร์นีติศตกะของภรฺตฺฤหริ และคัมภีร์สุภาษิตสังครหะของ
อานันทมูรติ
336 522

ลลิตวิสตระ

2(2-0-4)

(Lalitavistara)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ และ
หลักธรรมในคัมภีร์ลลิตวิสตระ
336 523

สัทธรรมปุณฑรีกสูตร

2(2-0-4)

(Saddharmapundarīkasūtra)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑรีกสูตร
336 524

สุขาวตีวยูหสูตร

2(2-0-4)

(Sukhāvatīvyūhasūtra)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์สุขวตี วยูหสูตร
336 525

ปรัชญาศูนยวาท
(Śūnyavāda Philosophy)

การแปลและการตีความ เนื้อหารูปแบบและแนวคิดทางปรัชญาที่
ปรากฏในคัมภีร์มาธยมิกการิกา

2(2-0-4)
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336 526

ปรัชญาวิชญานวาท
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2(2-0-4)

(Vijbānavāda Philosophy)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดทางปรัชญา
ที่ปรากฏในคัมภีร์ลังกาวตารสูตร
336 527

มหาวัสตุอวทาน

2(2-0-4)

(MahāvastuAvadana)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์
มหาวัสตุอวทาน
336 528

ชาตกมาลา

2(2-0-4)

(Jātakamālā)

การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์ชาตกมาลา
336 529

สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต

2(2-0-4)

(Sanskrit Conversationand Recitation of Wloka)

การสนทนาภาษาสันสกฤตการสวดโศลกภาษาสันสกฤต
ด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆ
336 530

ไวยากรณ์ฮินดี

2(2-0-4)

(Hindi Grammar)

การแจกรูปคานาม คุณศัพท์ สรรพนาม และกริยา การแปลและการ
แต่งประโยคภาษาฮินดี
336 531

สนทนาภาษาฮินดี

2(2-0-4)

(Hindi Conversation)

วิชาบังคับก่อน: 336 530ไวยากรณ์ฮินดี
การสนทนาภาษาฮินดีที่ใช้ในการติดต่อด้านธุรกิจ การค้า การธนาคาร
การท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม
336 532

การอ่านภาษาฮินดี

2(2-0-4)

(Hindi Reading)

วิชาบังคับก่อน: 336 530 ไวยากรณ์ฮินดี
การอ่านบทความหรือเรื่องสั้นภาษาฮินดีของนักเขียนชั้นนา เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญา ศาสนาและนิทาน
336 533

การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต
(Management in Sanskrit literature)

2(2-0-4)
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การศึ ก ษาความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ป รากฏในมหาภารตะ
รามายณะ อรรถศาสตร์ การประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับ
สังคมในศตวรรษที่ 21
336 534

ภาวะผู้นาในวรรณคดีสันสกฤต

2(2-0-4)

(Leadership in Sanskrit Literature)

การศึ ก ษ าภ าวะผู้ น าของตั วละค รที่ ป ราก ฏ ใน ม ห าภ ารต ะ
รามายณะ อโศกาวทาน การประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับ
สังคมในศตวรรษที่ 21
336 540

วิทยานิพนธ์

มีค่าเทียบเท่า

12 หน่วยกิต

(Thesis)

การวิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต
336 541

การค้นคว้าอิสระ

มีค่าเทียบเท่า

(Independent Study)

การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต

6 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั
ปรับปรุง

ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

1

รองศาสตราจารย์ ดร. สาเนียง
เลื่อมใส
X-XXXX-XXXXX-XX-X

Ph.D. (Sanskrit)
Banaras Hindu University, India (1997)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2530)

12

14

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

Ph.D. (Sanskrit)
University of Pune, India (2003)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2533)

12

14

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ
มั่งมีสุขศิริ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

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

12

14
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

23
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั
ปรับปรุง

1

รองศาสตราจารย์ ดร. สาเนียง Ph.D. (Sanskrit)
เลื่อมใส
Banaras Hindu University, India (1997)
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2530)

12

14

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

Ph.D. (Sanskrit)
University of Pune, India (2003)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2533)

12

14

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ Ph.D. (Sanskrit)
มั่งมีสุขศิริ
University of Delhi, India (2002)
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2534)
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย(2534)

12

14

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
X-XXXX-XXXXX-XX-X

10

12

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

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

24
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบนั
ปรับปรุง

5

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรมัตถ์ Ph.D. (Sanskrit)
คาเอก
Banaras Hindu University, India (1995)
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2529)

10

12

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล ศศ.ด. (ภาษาเขมร)
คัชชิมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
ศศ.ม. (เขมรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541)
ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2537)
อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ Ph.D. (Sanskrit)
X-XXXX-XXXXX-XX-X
University of Pune, India (2013)
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2544)

8

8

10

8

7

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การกากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษา โดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระในรูปเล่ม โดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานเป็นส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลัก
วิชาการและการเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอต่อวงวิชาการได้ โดยการประเมินผลการเรียนรู้นาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรเป็นเงื่อนไขในการวัดผล
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรแผน ข
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข การค้นคว้าอิสระ
(มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่นักศึกษาจะทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(2) อาจารย์ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและวิธีการดาเนินการวิจัย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(3) มีการสอบเพื่ออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการฯที่มา
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง
(4) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมโครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลด้ ว ยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย และตั ว เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสันสกฤตศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ตลอดจนถึงสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านสันสกฤตศึกษา และนาความรู้ความเข้าใจด้านสันสกฤตศึกษามาใช้ในการพัฒนาสังคมและเพิ่ม
คุณค่าให้กับสังคม
นักศึกษามีความลุ่มลึกในสาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์รู้จักค้นคว้า
และวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสันสกฤตศึกษาและการประยุกต์พั ฒนาข้อมูล ที่ได้เพื่อบูรณาการกับ ศาสตร์และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยทางสันสกฤตศึกษาชั้นสูง และสามารถเผยแพร่
งานวิจ ัย ของตนสู ่ว งการวิช าการทั ้ง ในประเทศและต่า งประเทศ พร้อ มสร้า งคุณ ค่า ด้า นวัฒ นธรรมพัฒ นาให้
กลายเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศที่เปิด
สอนในสาขาวิชานี้จนถึงระดับปริญญาเอก
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถอ่ าน แปลงาน นักศึกษานาเสนอผลงานทางวิชาการด้านการอ่าน การแปล เอกสาร
ด้านภาษาสันสกฤตได้
ต้นฉบับภาษาสันสกฤตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ม ห าบั ณ ฑิ ต ที่ ส าม ารถ วิ เ ค ราะห์ 1. การทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
สั งเคราะห์ แ ละผลิ ตผลงานวิ จั ย ด้ า น
คาแนะนาปรึกษาจนสาเร็จการศึกษา
ภาษาและวรรณกรรมสันสกฤตได้
2. การมอบหมายงานในรายวิ ช าหรือ ข้ อ สอบที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้
ทางด้านสันสกฤตศึกษามาประกอบการดาเนินงาน
3. มหาบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยง จัดการ 1.การทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาปรึกษาจน
ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและบูรณา
สาเร็จการศึกษา
การกั บ ศ าสต ร์ แ ขน งอื่ น ๆ (Inter- 2. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
discipline) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
อิสระ
ได้
3. การมอบหมายงานในรายวิช าหรือ ข้ อ สอบที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้
เกี่ยวกับสันสกฤตศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยไปสร้างผลงาน
4. มหาบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด 1. นักศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาสันสกฤตโดยใช้สื่อสารสนเทศ
ชี วิ ต และทั ก ษะจ าเป็ น ในศตวรรษที่ 2. การมอบหมายการทางานกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
21
5. มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี 1. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมอภิปรายถึงคุณธรรมจริยธรรมในการ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและต่ อ
เรียนวิชาต่างๆ
สังคม
2. กาหนดตารางการทางานและการส่งงานของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาและตางรางในการส่งงานวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอน
ของหลักสูตร (PLOs)
PLO1
1.บรรยายและนาเสนอแบบฝึกหัดและ
สามารถจั ด หมวดห มู่ ห ลั ก เฉลยไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต
ไวยากรณ์ ภ าษ าสั น สกฤต 2. ให้ นั ก ศึ ก ษาทดลองท าแบบฝึ ก หั ด
จ าแนกเป็ น นาม กริ ย าและ ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต
ส่วนอื่น ๆ ได้
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กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. ประเมินผลจากการทาแบบฝึกหัด
ของนักศึกษาในหัวข้อไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษาในแต่ละครั้ง
2. ประเมิ น จากการซั ก ถามความ
เข้าใจขณะอยู่ในชั้นเรียน

PLO2
สามารถอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ
วรรณคดีสันสกฤตและแนวคิด
ทางปรัชญาและศาสนาที่มีจุด
กาเนิดในประเทศอินเดียได้

1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในการ ประเมิ น ผลจากรายงานและการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อ่ าน ต าร าเกี่ ย ว กั บ น าเสนอผลงานของนั กศึ ก ษาในชั้ น
วรรณ คดี สั น สกฤตและแนวคิ ด ทาง เรียน
ปรั ช ญาและศาสนาที่ มี จุ ด ก าเนิ ด ใน
ประเทศอินเดีย
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า และน าเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน

PLO3
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ภาษาสั นสกฤตอธิบายความรู้
หรือศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง
ได้

1. ประเมิ น ผลจากรายงาน การ
นาเสนอผลงานของนักศึกษา
2. ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษามี
ส่วนร่วม

1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้ ใ นงานด้ า นภ าษ าสั น สกฤต
เชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งเช่ น จารึก ศึ ก ษา โบราณคดี
และประวัติศาสตร์
2. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ กั บ นั ก วิ ช าการหรื อ ผู้ รู้ ศ าสตร์
อื่น ๆ
PLO4
1. บรรยาย/อธิบายทฤษฎีด้านวรรณคดี
ส าม ารถ วิ เ ค ราะ ห์ วิ พ าก ษ์ ปรัชญาและศาสนา
ตี ค วามแน วคิ ด ท ฤษ ฎี ด้ า น 2. ยกตั ว อย่ า งการวิ พ ากษ์ และการ
วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาที่ ตีความแนวคิดและทฤษฎีจากวรรณคดี
เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตได้ ให้เห็นอย่างชัดเจน

1. ประเมินผลจากรายงานและการ
น าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาใน
ป ระเด็ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งที่ แ ส ด งถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์
2. ประเมินจากการซักถาม และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
PLO5
1. บรรยาย/อธิ บ ายถึ ง ขั้ น ตอนการ 1. ประเมินผลจากรายงานและการ
สามารถประเมินคุณค่าเนื้อหา ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า ท างด้ า น วรรณ ค ดี น าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาใน
ด้ า นวรรณคดี ปรั ช ญาและ ปรัชญาและศาสนา
ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
ศาสนาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษา 2. ยกตั ว อย่างการประเมิน คุ ณ ค่ าจาก 2. ประเมินจากการซักถาม และการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)
สันสกฤตได้
PLO6
สามารถสร้างสรรค์ผลงานการ
ศึกษาวิจัยด้านภาษาสันสกฤต
อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้

กลยุทธ์การสอน

วรรณคดีเรื่องหนึ่งให้เห็นอย่างชัดเจน
1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในการ
สืบค้น ข้อมูล วิเคราะห์และองค์ความรู้
ด้านสันสกฤตศึกษา
2. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการ
และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
PLO7
มอบหมายงานที่ร่วมกันทาเป็นกลุ่มโดย
ส าม ารถ น าทั ก ษ ะท างด้ าน ให้มีการนาเสนอผลงานที่เพื่ อนร่วมชั้น
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีมา เรียนมีส่วนช่วยเหลือ
ใช้ในการทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
และยอมรับ ความแตกต่ างของ
ผู้อื่นได้
PLO8
สามารถใช้ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า ง
เป็นเหตุเป็นผลมาปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้
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และประเมินผล
ตรวจงานมอบหมาย
1. ประเมินผลจากรายงานและการ
น าเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ข อ ง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. ให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลงานที่
เพื่อนนักศึกษามีส่วนร่วมทาให้สาเร็จ
3.ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษ ารู้ จั ก ใช้ สื่ อ สาร
สนเทศที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

มอบหมายงานที่ใช้เอกสารหรือหนังสือ 1. ฝึ ก ให้ นั กศึ กษาเรียนจากหนั งสื อ
เป็ น ภ าษาอั ง กฤษ ให้ ฝึ ก เขี ย นงาน และเอกสารภาษาอังกฤษ
น าเสนอเป็ น ภาษาอั งกฤษ มอบหมาย 2. การมอบหมายการทางานกลุ่มเพื่อ
งานที่ ร่ ว มกั น ท าเป็ น กลุ่ ม โดยให้ มี การ
เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
นาเสนอผลงานที่มีแนวคิดแตกต่างหรือ
ตรงกั น ข้ า มกั บ แนวคิ ด ของนั ก ศึ ก ษา
พร้อมวิพากษ์แนวคิดดังกล่าว

PLO9
มอบหมายงานในรายวิชาที่สามารถวัด
ส า ม า ร ถ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ทักษะด้านจริยธรรมทั้งแบบรายบุคคล
จริ ย ธรรมมาปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง และรายกลุ่ม
สม่าเสมอ

1. ให้นักศึกษานาเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ด้ า นจริ ย ธรรม เช่ น ความมี น้ าใจ
ความอดทนต่อแนวคิดที่แตกต่าง
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO)

PLO1
สามารถจั ด หมวดหมู่ ห ลั ก
ไวยากรณ์ ภ าษาสั น สกฤต
จ าแนกเป็ น นาม กริ ย าและ
ส่วนอื่น ๆ ได้
PLO2
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย เนื้ อ ห า
เกี่ ย วกั บ วรรณคดี สั น สกฤต
และแนวคิดทางปรัช ญาและ
ศ า ส น า ที่ มี จุ ด ก า เนิ ด ใน
ประเทศอินเดียได้
PLO3
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
ด้ า นภาษาสั น สกฤตอธิ บ าย
ความรู้ ห รื อ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้







PLO4
สามารถวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์
ตี ค วามแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า น
วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตได้





PLO5
ส า ม าร ถ ป ระ เมิ น คุ ณ ค่ า
เนื้อหาด้านวรรณคดี ปรัชญา







4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO)

และศาสนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาษาสันสกฤตได้
PLO6
สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
การศึ ก ษ าวิ จั ย ด้ า นภ าษ า
สั น สกฤตอัน เป็ น องค์ ความรู้
ใหม่ได้
PLO7
สามารถน าทั กษะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีมา
ใช้ ในการท างานกลุ่ ม ร่ ว มกั บ
ผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่นได้
PLO8
สามารถใช้ ทั กษะการคิด อย่า ง
เป็ น เหตุ เป็ น ผลมาปฏิ สั ม พั น ธ์
กับผู้อื่นได้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ












PLO9
ส าม ารถ น าจ ริ ย ธ รรม ม า
ปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs: Program-Level Learning Outcomes

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต





336 502 การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤต
เบื้องต้น
336 503 ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต










336 504 ภารตวิทยา





336 505 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ





336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต







336 507 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
336 508 อิติหาสะ











336 509 ระเบียบวิธวี ิจยั ด้านภาษาสันสกฤต







336 511 ฤคเวทสังหิตา





336 512 ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท





336 513 พราหมณะและอารัณยกะ





336 514 อุปนิษัท





336 515 ปุราณะ





336 516 ปรัชญาอินเดีย





336 517 ภควัทคีตา





336 518 กวีนิพนธ์สันสกฤต







336 519 บทละครสันสกฤต







336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต








336 521 นีติและสุภาษิต





336 522 ลลิตวิสตระ





336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร





336 524 สุขาวตีวยูหสูตร





336 525 ปรัชญาศูนยวาท





336 527 มหาวัสตุอวทาน





336 528 ชาตกมาลา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs: Program-Level Learning Outcomes

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต



336 530 ไวยากรณ์ฮินดี



336 531 สนทนาภาษาฮินดี



336 532 การอ่านภาษาฮินดี











336 533 การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต









336 534 ภาวะผู้นาในวรรณคดีสันสกฤต









336 540 วิทยานิพนธ์









336 541 การค้นคว้าอิสระ









หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จาแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลาดับชั้นปี)
ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*

ชั้นปีที่ 1
336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต
336 502 การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
336 503 ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต

จานวน
หน่วยกิต

4
2
2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs: Program-Level Learning Outcomes
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
R

U
U
U

E

336 504 ภารตวิทยา
2
U
Ap
An
336 505 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ
2
U
An
336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
2
U
An
336 507 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2
Ap
An
336 508 อิติหาสะ
2
Ap
An E
ชั้นปีที่ 2
336 509 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต
2
Ap
An E
C
336 540 วิทยานิพนธ์
12
C
336 541 การค้นคว้าอิสระ
6
C
หมายเหตุ * หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs
Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์
“R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U” Applying แทนด้วยสัญลักษณ์
Analyzing
แทนด้วยสัญลักษณ์
“An” Evaluating
แทนด้วยสัญลักษณ์ “E” Creating แทนด้วยสัญลักษณ์
สาหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S” Affective Domain (Attitude) แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”

At
S, At At
S, At At
“Ap”
“C”

At
At
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. การประเมินผลนักศึกษา
การประเมินผลนักศึกษา ใช้วิธีการประเมินผลโดยครอบคลุมสาระของเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 (Student
Assessment) ดังนี้
(1) เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ
รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา เปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควร
มีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมิน
ใหม่ ๆ
(2) ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและ
การประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนกาหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผล
การประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
(3) การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดาเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและรับรองผล
การประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของการประเมินผลสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
(2) การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้ น การทาวิจั ย ดูผ ลสั มฤทธิ์ ของการประกอบอาชีพของมหาบั ณ ฑิ ต และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจ
ดาเนินการได้ดังนี้
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(1) การรวบรวมภาวะการได้ งานท าของมหาบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที ่ส าเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
(2) การสารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในองค์กรนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
(3) การเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(4) การประเมินจากความสาเร็จของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของการใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน
(5) ความเห็ นจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกที่ มาประเมิ นหลั กสู ตรหรืออาจารย์ พิ เศษ ต่ อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
4. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิ มพ์ ในวารสารระดั บ ชาติห รื อระดับ นานาชาติที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับ คะแนนหรื อเที ย บเท่า และสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้
อื่น ๆ
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2561
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ให้คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรที่สอน
(2) จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูต รเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ และแนะนาการสอนก่อนมอบหมายภาระงาน
สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และวัดประเมินผลให้ทันสมัย
(2) สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ รวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ดาเนินการกากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมี การก าหนดคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รซึ่ งประกอบไปด้ ว ยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
หน้าที่ควบคุมและกากับมาตรฐานให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่างๆ ที่กาหนดโดยคณะ
โบราณคดีและมหาวิทยาลัยศิลปากรในทุก ๆ ด้าน
2. บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ดาเนินการกากับมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณ ฑิตให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะมีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาสันสกฤต
มาพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มคุณค่าให้กับภาษาและวรรณคดีไทยได้ ทั้งนี้บัณฑิตจะเป็นผู้ที่สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่า ง ๆ ได้โดยยึดคุณธรรม จริยธรรมและความเสมอภาค และ
เลือกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีการติดตามบัณฑิตผ่านการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผ่านทางผู้ใช้บัณฑิต
รวมทั้งมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและบัณฑิต
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและจานวนนักศึกษาที่ต้องการรับ 10 คน
โดยกาหนดให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และดาเนินการตามขั้นตอนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
สาหรับการดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมหารือเพื่อมอบหมายและกาหนดเกณฑ์
การสอบ โดยมีการกาหนดเกณฑ์เฉพาะหลักสูตรฯ ดังนี้
ข้อสอบข้อเขียน จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่
1) ภาษาอังกฤษเฉพาะภาษา
100 คะแนน
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต 100 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
100 คะแนน
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การดูแลและให้คาปรึกษาทางวิชาการ
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา การดูแลและให้คาปรึกษา
ทางวิชาการ โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ
โดยมีเกณฑ์การคัด เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจัดการปฐมนิเทศเฉพาะของหลักสูตร เพื่อให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค์ รวมทั้งเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีระบบกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของหลักสูตรฯ นอกเหนือจากการควบคุม ดูแล และติดตามนักศึกษา
ตามระบบกลไกของบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ประชุมกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ ได้มีการควบคุมดูแลและให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ดังนี้
1) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระดาเนินการดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และนาเข้าที่ประชุมหลักสูตรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งรายงานผลเมื่อจบภาคการศึกษาผ่านที่ประชุมหลักสูตร
2) ฝ่ายบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะโบราณคดี ทาหน้าที่ดูแล และติดตามนักศึกษาที่จะ
ทาและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และประสานงาน อานวยความสะดวกในด้าน
การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
3) กาหนดให้รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ด้านสันสกฤตศึกษา เป็นรายวิชาหนึ่งที่ช่วยเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเพื่อเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ และให้คาแนะนาด้านการทบทวนวรรณกรรม การพัฒนา
โจทย์วิจัย โดยในแต่ละหัวข้อที่นักศึกษาสนใจนั้นจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยให้คาปรึกษา
ซึ่งการดาเนินงานนั้น เป็นผลจากการประเมินการเตรียมตัวของนักศึกษาจากรุ่นก่อน และพบว่าควรมีการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยเฉพาะการให้รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ด้านสันสกฤตศึกษาเป็นรายวิชาที่ทาให้
นักศึกษาเข้าใจวิธีการวิจัย และช่วยพัฒนาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระที่ตัวเองต้องการจะทาการวิจัยในภาคการศึกษาถัดไป
3.4 การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการร้องเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น การคงอยู่ การส าเร็จ การศึ ก ษาของ
นักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด รวมไปถึงการจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางอาจารย์เจ้าหน้าที่บริหารงานของสาขาวิชาหรือผ่านทางอีเมล์และสื่อออนไลน์
และสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ก าหนด รวมทั้ ง ระบบการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจด้ า นต่ า งๆ ผ่ า นระบบออนไลน์
(www.reg.su.ac.th)
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4. อาจารย์
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
สาขาวิ ช าภาษาสั น สกฤตได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ ประกอบไปด้ ว ยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีคณบดีคณะโบราณคดีเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ ด้านบริหารงานอาจารย์ในหลักสูตร คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตร
ได้น า “ประกาศของคณะโบราณคดี เรื่อง หน้าที่ความรับผิ ดชอบของผู้ บริห าร อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร และอาจารย์ ผู้ สอน” มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน กากับ ติดตามในการบริห าร
อาจารย์ในหลักสูตรฯ ดังนี้
1) การรับอาจารย์ใหม่ ผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) อาจารย์ใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกคน ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3) สาขาวิชาภาษาสันสกฤตสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยการให้ทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ได้ออกแบบวัตถุประสงค์ตลอดจนถึงเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
โดยผ่ านการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายด้าน ทั้งคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา บัณฑิต ผู้บริหาร
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต และผู้ ป ระกอบกิจการต่างๆ โดยคานึงถึงพั นธกิจ วิสั ยทัศน์ ของคณะโบราณคดีและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้กากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยคานึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน อันเป็นปัจจัยสาคัญในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
5.2 การควบคุม กากับการจัดทารายวิชา
1) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
โดยกาหนดให้นักศึกษาทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากาหนดใน มคอ. 2
2) สาขาวิชาฯ กากับให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังจาก
ปิดภาคการศึกษา
3) สาขาวิช าฯ กาหนดให้ ภ ายหลั งจบปีการศึกษา จะต้อ งจัดทารายงานประเมิน ผลของหลั กสู ตรเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
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4) สาขาวิชาฯ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ในรายวิชาในระบบออนไลน์ (www.reg.su.ac.th)
5.3 วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ได้กาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน กาหนดผู้สอน รวมถึงเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่ควรเน้นให้แก่นักศึกษา ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้ง
ภาคการศึ ก ษาต้ น และภาคการศึ ก ษาปลาย และจะมี ก ารประเมิ น ผลผู้ ส อนโดยนั ก ศึ ก ษา ผ่ า นระบบ
ออนไลน์(www.reg.su.ac.th)
การควบคุมและกากับผู้สอนและการจัดทารายวิชา มีการพิจารณาจากความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของผู้สอนที่มีต่อในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถจากประสบการณ์จริงจากผู้สอนและมีความ
เชี่ยวชาญโดยตรง จากการประชุมเพื่อพิจารณาและกาหนดผู้สอนตามเกณฑ์ข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดผู้สอนได้
ตามคุณสมบัติ/คุณวุฒิตามกาหนด
การประเมินผู้เรียน
นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผล
การสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นอกจากนั้ น ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา ยังมีการทวนสอบเฉพาะด้ว ยการพิจารณาระดับคะแนนที่
อาจารย์ทาการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยดาเนินการในระดับ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ ในการตรวจสอบระดั บ คะแนน หากเห็ น ว่าผลของการประเมิ น อาจมีค วาม
ผิดพลาดและมีการให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียน หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดใน
การประเมิน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นภารกิจที่ดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ซึ่งมีระบบและกลไกที่
ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้ฝ่ายงานอาคารสถานที่ดูแลห้องเรียนส่วนกลาง ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์มี
หน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ส่วนสานักหอสมุดกลางมีหน้าที่
เตรียมเอกสาร ตารา งานวิจัย ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสืบค้นของนักศึกษา และคณะฯ
มีหน้าที่ดูแลห้องเรียนของคณะ และอุปกรณ์โสตต่างๆ ที่ใช้สาหรับรายวิชาที่ทาการสอนในคณะ

40

มคอ.2 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤต พ.ศ. 2562

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X
X
X
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษายกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ X
X
X
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(10) จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (ถ้ามี ) ได้ รับ การ X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับ ความพึ งพอใจของนั กศึก ษาปี สุ ด ท้าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มีต่ อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

X
9

11

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม
จากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2562
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2563
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2564
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่
ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
2) ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา หรืออาจ
ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะลึกระหว่างภาคการศึกษา
3) การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก เช่น การตอบคาถาม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
2) ผลประเมินจะจัดส่งถึงอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
3) รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ
2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
3) ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร
เช่น ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลั ยและคณะ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ส อน ผู้เรียนปัจจุบันทุ กชั้นปีและจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)
3) ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร
เช่น ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลั ยและคณะ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ส อน ผู้เรียนปัจจุบันทุ กชั้นปีและจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยใช้ เกณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์ อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา สามารถปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะทาทุก 5 ปี
เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จาเป็นใน
การปรับปรุง
2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3) นาหลักสูตรที่ได้ป รับ ปรุงเสนอให้ ส ภาวิช าการและคณะกรรมการกลั่ นกรองหลักสู ตรพิจารณาก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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