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   รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วังท่าพระ  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 25430081101571 

1.2 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Sanskrit 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Sanskrit) 

 ชื่อย่อภาษาไทย ปร.ด. (ภาษาสันสกฤต) 

 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Sanskrit) 
 

3.  วิชาเอก 

 ไม่มี 
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4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 แบบคือ 

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต  

แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  หลักสูตรปริญญาเอก   

แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี  

แบบ 1.2 หลักสูตร 5 ปี  

แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี  

แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี  

 5.2  ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 2564 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 8.2  นักภาษาโบราณ 

 8.3  นักอักษรศาสตร์   

 8.4  นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  9.1 นายส าเนียง     เลื่อมใส  
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
  ต าแหน่ง   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  
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง   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) 

 
 9.3 นายสมบัติ  มั่งมีสุขศิริ 
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง   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) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 

  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

10.2 ศูนยส์ันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   

  เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และเป็นยุคสมัยที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วทั้งภูมิภาคจะกลายเป็นหนึ่งเดียว  การเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมของ

ตนเองและเพ่ือนบ้านอย่างลึกซึ้งจะท าให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่างรวดเร็ว นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอารยธรรมอินเดียทั้งปรัชญา ศาสนา พิธีกรรม และแนวคิดความเชื่อเข้ามาผสมผสานกับวิถีสังคม

ของตนอย่างมากโดยผ่านสื่อส าคัญอย่างหนึ่งคือภาษาสันสกฤต จนท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ มากมายหลาย

แขนง ในส่วนศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รากฐานความรู้ที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ 

ศาสนาและความเป็นมาของชาติได้ถูกใช้ประโยชน์โดยตรงในการพัฒนางานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเป็นจุด

ดึงดูดส าคัญของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพ่ีอให้

สามารถน าข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนี้มาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดจนถึงแก่ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด 

 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภาษาสันสกฤตถึงแม้เป็นภาษาอินเดียโบราณ แต่ในยุคที่อาณาบริเวณศึกษาได้รับความนิยมมาก การศึกษา

ด้านนี้จึงจัดเป็นความรู้เฉพาะด้านอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะผู้รู้แจ้งในสันสกฤตศึกษาหรือภาษาสันสกฤตย่อมสามารถใช้เป็น

กุญแจไขไปสู่ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาของโลกตะวันออกที่บันทึกติดต่อกันมาหลายพันปีได้เป็นอย่างดี อนึ่ง มรดกทาง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยภาษาสันสกฤตนั้นยังแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานาน

กว่า 2000 ปีแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วิจัย

ด้านภาษาสันสกฤตจึงควรได้รับการยกระดับ เพ่ือให้สามารถน ามาบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับใช้สังคม

โดยรวม  
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 ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตของภาควิชาภาษาตะวันออก จึงเป็นการส่งเสริมให้

คนเห็นคุณค่าของศาสตร์ที่ส าคัญและกระตุ้นให้มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัยความรู้ด้านนี้เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

หรือเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนน าความรู้ที่ตกผลึก

มาสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม อันอาจน าไปสู่การสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจด้วย ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ

ในประเทศต่าง ๆ จนเกิดการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาตะวันออกอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้คง

อยู่สืบไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

มุ่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่สามารถท าการวิจัยและบูรณาการความรู้ที่ได้จากการอ่าน การแปล 

และวิเคราะห์วรรณกรรม ภาษาสันสกฤตเข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การก าหนดให้มีกลุ่มวิชาปรัชญา 

กลุ่มวิชาวรรณคดี และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาจะช่วยให้การผลิตดุษฎี

บัณฑิตมีความคล่องตัว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของหน่วยงาน 
  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความเชี่ยวชาญในการอ่าน แปล 

วิเคราะห์ และวิจัยด้านภาษาสันสกฤต รวมทั้งศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาสันสกฤตเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไป

บูรณาการวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นนักวิจัยและเป็นผู้น าทางวิชาการด้าน

ภาษาสันสกฤตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงสัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งพัฒนาและถ่ายทอด

ความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 ไม่มี  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

        วิจัย สืบสาน และบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาสันสกฤต 

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวิจัยด้านภาษา 

วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผ่านภาษาสันสกฤต เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง 

อันจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ และช่วยสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอันจะน าไปสู่การสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถอ่าน แปลงานด้านภาษาสันสกฤตได้ 

(2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์และผลิตผลงานวิจัยด้านภาษาสันสกฤตได้ 

(3) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ เชื่อมโยง จัดการความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและบูรณาการกับ

ศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ (Inter-discipline)  

(4) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ด้านภาษาสันสกฤตมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทัดเทียม

ระดับนานาชาติได้ 

(5) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(6) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
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1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

 

ล าดับที่ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy Revised) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO1 สามารถแจกแจงกลุ่มของเนื้อหาหลักของ

ภาษาสันสกฤต คือ กลุ่มไวยากรณ์ กลุ่ม

วรรณคดีและกลุ่มปรัชญาศาสนาที่จ าเป็น

ต่อการท าวิจัยได้ 

        

 

  

PLO2 สามารถอธิบายเนื้อหาหลักของภาษา

สันสกฤตโดยการเชื่อมโยงกลุ่มไวยากรณ์ 

กลุ่มวรรณคดีและกลุ่มปรัชญาศาสนาเข้า

ด้วยกันได้ 

        

PLO3 สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ด้ านภาษา

สันสกฤตอธิบายความรู้หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  จ า รึ ก  โบ ร า ณ ค ดี 

ประวัติศาสตรไ์ด้ 

        

PLO4 สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความแนวคิด 

ทฤษฎี เกี่ยวกับภาษาสันสกฤตทั้งด้าน

ไวยากรณ์ ด้านวรรณคดี และด้านปรัชญา

ศาสนาได้ 

        

PLO5 สามารถประเมิ น คุณ ค่ า เนื้ อห าด้ าน

ไวยากรณ์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาที่

เก่ียวข้องกับภาษาสันสกฤตได้ 

        

PLO6 สามารถตัดสินคุณค่าของผลงานด้าน

ภาษาสันสกฤตได้อย่างมีเหตุผล 

        

PLO7 สามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาวิจัย

ด้านภาษาสันสกฤตอันเป็นองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

        

PLO8 สามารถผลิตบทความวิจัยด้านภาษา

สันสกฤตที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเป็นที่
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ล าดับที่ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy Revised) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 

PLO9 สามารถใช้ทั กษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และทักษะทาง

เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่ 21 ในการ

ท างานวิจัยได ้

        

PLO10 สามารถน าทักษะการท างานกลุ่มมา

ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและยอมรับความ

แตกต่างของผู้อ่ืนได้ 

        

PLO11 สามารถน าจริยธรรมมาปฏิบัติได้อย่าง

สม่ าเสมอ 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  

 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLOs)   
PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถอ่าน 

แปลภาษาและวรรณกรรมภาษา

สันสกฤตได้ 

           

2. เพ่ื อผลิตดุษฎีบัณ ฑิ ตที่ ส ามารถ

วิเคราะห์  สั งเคราะห์และผลิตผล

งานวิจัยด้านภาษาสันสกฤตได้ 

           

3. เพ่ื อผลิตดุษฎีบัณ ฑิ ตที่ ส ามารถ 

เชื่อมโยง จัดการความรู้ด้านภาษา

สันสกฤตและบูรณาการกับศาสตร์

แขนงอ่ืน ๆ (Inter-discipline)  

           

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถน า

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตมาสร้าง

องค์ความรู้ ใหม่ที่ทัด เทียมระดับ

นานาชาติได้ 

           

5. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการ

เรียนรู้ ตลอดชี วิต  ทั กษะการใช้

ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง

เทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

           

6. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและต่อสังคม 

           

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  สกอ . 

ก าหนด ทุก 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตร

สม่ าเสมอให้ตรงตามเกณฑ์ที่ 

สกอ.ก าหนด 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ร าย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น

หลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม

ต้องการของสั งคมและตาม

มาตรฐานที่ AUN-QA ก าหนด 

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ความต้องการของหน่ วยงาน 

องค์กร และสถานศึกษาต่าง ๆ 

เพ่ือการประเมินหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN-QA 

2. เพ่ิมหรือลดรายวิชาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

2. รายชื่อวิชาในหลักสูตร 

3. ร าย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น

หลักสูตร 
 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 

ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่ เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน 

 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน

ทักษะแก่คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/

การประเมินผลผู้เรียนตามผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

การประเมิน AUN-QA ทุกปี 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ

สอนของคณาจารย์ที่เน้นการ

สอนที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ

กรอบมาตรฐานการประเมิน 

AUN-QA ตามแนวทางผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร PLOs 

 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา

ทั ก ษ ะก ารส อน แ ล ะก าร

ประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานการประเมิน 

AUN QA 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2. จัดอบรมกิจกรรมการประเมินผล

ให้แก่คณาจารย์ประจ าทุกปี 

 

2. ระดั บ ความ พึ งพอ ใจขอ ง

นักศึกษาต่อทักษะการสอน

ของอาจารย์ที่มุ่งผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

PLOs  
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาคละไม่

น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาต้น  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนธันวาคม – เมษายน  

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 

  (1) แบบ 1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤตหรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษารายวิชาด้านภาษาสันสกฤตมาไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 3.20  

 (2) แบบ 1.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้ศึกษารายวิชาด้านภาษาสันสกฤตมาไม่

น้อยกว่า  50 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 

 (3) แบบ 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

 (4) แบบ 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

3.20  

2.2.2   มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

ศิลปากรก าหนด  

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ

ภาษาสันสกฤตได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นเอกสารเฉพาะทางและมีการใช้ศัพท์เฉพาะด้านในเอกสารอีกมากมาย  

2.3.2 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นภาพรวมหรือขอบเขตของการท างานวิจัยด้านภาษาสันสกฤต

และยังขาดความช านาญในระเบียบวิธีวิจัยโดยเฉพาะด้านภาษาสันสกฤต 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 ภาควิชาฯ เน้นให้คณาจารย์สอนโดยการใช้เอกสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับภาษาสันสกฤตเป็น

หลัก เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเข้าใจเนื้อหาในเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะด้านภาษาสันสกฤต

มากยิ่งขึ้น 

 2.4.2 ภาควิชาฯ ได้สร้างรายวิชา 336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤตขึ้น เพ่ือช่วยให้นักศึกษา

เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤตมากยิ่งขึ้น 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

แบบ 1.1 (แผน 3 ปี) 
 

ชั้นปทีี ่
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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แบบ 1.2 (แผน 5 ปี) 

ชั้นปทีี ่
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 

ชั้นปทีี่ 5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 1 
 

แบบ 2.1 (แผน 3 ปี) 
 

ชั้นปทีี ่
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปทีี่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 2 2 
 

แบบ 2.2 (แผน 5 ปี) 

ชั้นปทีี ่
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 

ชั้นปทีี่ 5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 1 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

                2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา 365,000 730,000 1,095,000 1,168,000 1,168,000 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 350,000 700,000 360,000 384,000 384,000 

รวมรายรับ 715,000 1,430,000 1,455,000 1,552,000 1,552,000 

 
       2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก.  งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน  150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 250,000 500,000 750,000 750,000 750,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) +  (ข) 350,000 600,000 850,000 850,000 850,000 

จ านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา     70,000   60,000   56,666   56,666   56,666 
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2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน  

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................. 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต  

แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   48  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9  หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   72  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต 
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แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

ส าหรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งส าเร็จ

การศึกษามาแล้วเกิน 5 ปีการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาอ่ืน ต้องศึกษารายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

โดยไม่นับหน่วยกิตท่ีได้รวมกับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและจะต้องมีผลการศึกษาเป็น S ทุกรายวิชา 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   48  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา 

336 สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  

   เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

  เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษา 

     5   หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 

     6   หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาเอก 

  เลขตัวที ่2 และ 3  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
 

3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิต  
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การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิต  

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติปกติ  มีค่าเท่ากับ 1 

หนว่ยกิต  

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ 

(ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิดดังนี ้

  จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 

           3 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 

  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

   เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

3.1.3.3  รายวิชา  
 

แบบ 1.1  

หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 
 (Sanskrit Grammar) 

4(4-0-8) 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

2(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

3(3-0-6) 

 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

336 620 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis) 

48  หน่วยกิต 
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แบบ 1.2  

หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 
 (Sanskrit Grammar) 

4(4-0-8) 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

2(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

3(3-0-6) 

 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

336 621 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis) 

72  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1  

หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 
 (Sanskrit Grammar) 

4(4-0-8) 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

2(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

3(3-0-6) 

 

 

หมวดวิชาเลือก  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จากรายวิชา

ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

336 602 สัมมนาหลักปรัชญาที่ส าคัญของอินเดีย 
(Seminar on Indian Philosophical Principles) 

3(3-0-6) 

 

336 603 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พระเวท 
(Seminar on Vedic Philosophy) 

3(3-0-6) 

 

336 604 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ 
(Seminar on Brāhmana and Āranyaka Philosophy) 

3(3-0-6) 

 

336 605 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัทและภควัทคีตา 
(Seminar on Upanisads and Bhagavadgītā Philosophy) 

3(3-0-6) 
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336 606 สัมมนาวรรณคดีประเภทอิติหาสะและปุราณะ 

(Seminar on Itihāsa and Purāna Literature) 
3(3-0-6) 

 

336 607 สัมมนาร้อยแก้วและร้อยกรองในวรรณคดีสันสกฤต 
(Seminar on Prose and Poetry in Sanskrit Literature) 

3(3-0-6) 

336 608 สัมมนาบทละครสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Drama) 

3(3-0-6) 

336 609 สัมมนานิทานสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Tales) 

3(3-0-6) 

336 610 สัมมนาพัฒนาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
(Seminar on Development of Theravāda and Mahāyāna 

Buddhism) 

3(3-0-6) 

 

336 611 สัมมนาประวัติวรรณคดีภาษาสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา 
(Seminar on History of Buddhist Sanskrit Literature) 

3(3-0-6) 

 

336 612 

 

สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทพระสูตร 
(Seminar on Buddhist Sanskrit Sūtras) 

3(3-0-6) 

 

336 613 

 

สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทอวทาน 
(Seminar on Buddhist Sanskrit Avadāna) 

 

3(3-0-6) 

 

 

นอกจากนี ้ นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 

336 622 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis) 

36  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2   
 

หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 
 (Sanskrit Grammar) 

4(4-0-8) 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

2(2-0-4) 
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336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

3(3-0-6) 

 

 

หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยเลือกจาก

รายวิชา 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

336 503 ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต 
(Survey of Sanskrit Literature) 

2(2-0-4) 

 

336 505 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ 
(Introduction to Nyaya) 

2(2-0-4) 

 

336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
 (Buddhist Texts in Sanskrit) 

2(2-0-4) 

 

336 507 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Sanskrit in Southeast Asian Arts and Culture) 

2(2-0-4) 

336 508 อิติหาสะ 
(Itihasas) 

2(2-0-4) 

336 511 ฤคเวทสังหิตา 
(Rgvedasajhitā) 

2(2-0-4) 

 

336 512 ยชุรเวท สามเวทและอถรวเวท 
(Yajurveda, Sāmaveda, and Atharvaveda) 

2(2-0-4) 

 

336 513 พราหมณะและอารัณยกะ 
(Brāhmana and Āranyaka) 

2(2-0-4) 

 

336 514 อุปนิษัท 
(Upanisads) 

2(2-0-4) 

336 515 ปุราณะ 
(Purānas) 

2(2-0-4) 

336 516 ปรัชญาอินเดีย 
(Indian Philosophy) 

2(2-0-4) 
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336 517 ภควัทคีตา  
(Bhagavadgītā) 

2(2-0-4) 

336 518 กวีนิพนธ์สันสกฤต  
(Sanskrit Poetry)  

2(2-0-4) 

 

336 519 บทละครสันสกฤต 
(Sanskrit Drama) 

2(2-0-4) 

 

336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต   
(Sanskrit Fables) 

2(2-0-4) 

336 521 นีติและสุภาษิต 
(Nīti and Subhāsita) 

2(2-0-4) 

336 522 ลลิตวิสตระ 
(Lalitavistara) 

2(2-0-4) 

 

336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร   
(Saddharmapundarīkasūtra) 

2(2-0-4) 

 

336 524 สุขาวตีวยูหสูตร   
(Sukhāvatīvyūhasūtra) 

2(2-0-4) 

336 525 ปรัชญาศูนยวาท  
(Śūnyavāda Philosophy) 

2(2-0-4) 

336 526 ปรัชญาวิชญานวาท  
(Vijbānavāda Philosophy) 

2(2-0-4) 

336 527 มหาวัสตุอวทาน  
(Mahāvastu Avadāna) 

2(2-0-4) 

336 528 ชาตกมาลา 
(Jātakamālā) 

2(2-0-4) 

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต  
(Sanskrit Conversation and Recitation of Wloka) 

2(2-0-4) 

336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 
(Hindi Grammar) 

2(2-0-4) 

336 531 สนทนาภาษาฮินดี 
(Hindi Conversation) 

2(2-0-4) 

 

336 532 การอ่านภาษาฮินดี 
(Hindi Reading) 

2(2-0-4) 
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336 533 การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต 

(Management in Sanskrit Literature)  

2(2-0-4) 

336 534 ภาวะผู้น าในวรรณคดีสันสกฤต    
(Leadership in Sanskrit Literature) 

2(2-0-4) 

 

กลุ่มที่ 2 รายวิชาสัมมนา นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   

336 602 สัมมนาหลักปรัชญาที่ส าคัญของอินเดีย 
(Seminar on Indian Philosophical Principles) 

3(3-0-6) 

 

336 603 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พระเวท 
(Seminar on Vedic Philosophy) 

3(3-0-6) 

 

336 604 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ 
(Seminar on Brāhmana and Āranyaka Philosophy) 

3(3-0-6) 

 

336 605 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัทและภควัทคีตา 
(Seminar on Upanisads and Bhagavadgītā Philosophy) 

3(3-0-6) 

336 606 สัมมนาวรรณคดีประเภทอิติหาสะและปุราณะ 

(Seminar on Itihāsa and Purāna Literature) 
3(3-0-6) 

 

336 607 สัมมนาร้อยแก้วและร้อยกรองในวรรณคดีสันสกฤต 
(Seminar on Prose and Poetry in Sanskrit Literature) 

3(3-0-6) 

336 608 สัมมนาบทละครสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Drama) 

3(3-0-6) 

336 609 สัมมนานิทานสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Tales) 

3(3-0-6) 

336 610 สัมมนาพัฒนาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
(Seminar on Development of Theravāda and Mahāyāna 

Buddhism) 

3(3-0-6) 

 

336 611 สัมมนาประวัติวรรณคดีภาษาสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา 
(Seminar on History of Buddhist Sanskrit Literature) 

3(3-0-6) 

 

336 612 

 

สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทพระสูตร 
(Seminar on Buddhist Sanskrit Sūtras) 

3(3-0-6) 

 

336 613 สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทอวทาน 3(3-0-6) 
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 (Seminar on Buddhist Sanskrit Avadāna)  

นอกจากนี้ นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น  ๆ ที ่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

336 623 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า)
(Thesis) 

 

48 หน่วยกิต 

3.1.4  แผนการศึกษา 

(1) แบบ 1.1 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 4*(4-0-8)  

336 504 ภารตวิทยา 2*(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน - 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 620 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 620 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

 

 

 

                                                           
*หมายถึง รายวิชาที่เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 620 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 620 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 620 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

 
  (2) แบบ 1.2 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336  501 ไวยากรณ์สันสกฤต 4*(4-0-8)  

336 504 ภารตวิทยา 2*(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายถึง รายวิชาที่เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 

 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 

 

  (3) แบบ 2.1 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 4*(4-0-8) 

336 504 ภารตวิทยา 2*(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน - 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

 
 (4) แบบ 2.2 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 4*(4-0-8)  

336 504 ภารตวิทยา 2*(2-0-4) 

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน - 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

   วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336  623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336  623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 7 

รวมจ านวน 7 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (บ-ป-น) 

336 621 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
336 501 

  

ไวยากรณ์สันสกฤต 
(Sanskrit Grammar) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

 อักขรวิธีและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต ค านาม สรรพนาม คุณศัพท์ 

อุปสรรคนิบาต อาขยาต กฤต สมาส ตัทธิต การแปลและการแต่งประโยค 

4(4-0-8) 

336 502 

 

 

 

การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
(Basic Sanskrit Translation and Composition) 

       การแปลข้อความที่เลือกสรรจากวรรณคดีสันสกฤต และการแต่ง

ประโยคตามระดับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

2(2-0-4) 

 

336 503 

 

 

 

ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต 
(Survey of Sanskrit Literature) 

 ประวัติวรรณคดีสันสกฤตตั้งแตส่มัยพระเวทจนถึงสมัยสนัสกฤตแบบแผน

ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตเริ่มในสมัยภรตมุนี 

 

 
 

2(2-0-4) 
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336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

 อารยธรรมอินเดียด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา ปรัชญาและจารึก 

 มีการศึกษานอกสถานที่ 

2(2-0-4) 

336 505 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ 
(Introduction to Nyaya) 

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ หรือตรรกศาสตร์ อันเป็นวิธีการหา

เหตุผลของอินเดียโบราณ การแปลและการตีความเนื้อหาในนยายะ 

2(2-0-4) 

  336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
(Buddhist Texts in Sanskrit) 

 การแปลและเปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต

โดยเน้นคัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ลลิตวิสตระ และพุทธจริต 

2(2-0-4) 

 

336 507 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Sanskrit in Southeast Asian Arts and Culture) 

 ภาษาสันสกฤตกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้าน

ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม  

      มีการศึกษานอกสถานที่ 

2(2-0-4) 

336 508 อิติหาสะ 
(Itihasas) 

 เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดในรามายณะและมหาภารตะ  

2(2-0-4) 

 

336 511 ฤคเวทสังหิตา 
(Rgvedasajhitā) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์ฤคเวท การแปลและการตีความเนื้อหา

ในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา เกี่ยวกับเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ และพิธีกรรมอื่น ๆ ที่

ส าคัญ 

2(2-0-4) 

336 512 ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท 
(Yajurveda Sāmaveda and Atharvaveda) 

      การแปลและการตีความเนื้อหาในคัมภีร์ยชุรเวท สามเวท และอถรวเวท  

 

 

2(2-0-4) 
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336 513 พราหมณะและอารัณยกะ 
(Brāhmana and Āranyaka) 

      การแปลและการตีความเนื้อหาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ 

2(2-0-4) 

 

336 514 อุปนิษัท 
(Upanisads) 

      ความเป็นมา เนื้อหาและแนวคิดทางปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัท 

2(2-0-4) 

 

336 515 ปุราณะ 
(Puranas) 

 เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดในคัมภีร์ปุราณะ 

2(2-0-4) 

 

336 516 ปรัชญาอินเดีย 
(Indian Philosophy) 
 ความเป็นมา เนื้อหาและแนวคิดของปรัชญาอินเดียว่าด้วยทรรศนะทั้ง 

6 พุทธปรัชญา และปรัชญาไชนะ 

2(2-0-4) 

336 517 ภควัทคีตา 
(Bhagavadgita) 

 การแปลและการตีความคัมภีร์ภควัทคีตา ตามภาษยะของศังกราจารย์ 

2(2-0-4) 

336 518 กวีนิพนธ์สันสกฤต  
(Sanskrit Poetry)  

       กวีนิพนธ์สันสกฤต ด้านเนื้อหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์ที่

ปรากฏในเรื่องเมฆทูต ฤตุสังหาร รฆุวงศ์ หรือ ไนษธียจริต  

2(2-0-4) 

 

336 519 บทละครสันสกฤต 
(Sanskrit Drama) 

 บทละครสันสกฤต  ด้านเนื้อหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์

ที่ปรากฏในเรื่อง จารุทัตตัมอภิชญานศากุนตลัม หรือ ปริยทรรศิกา 

2(2-0-4) 

 

336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต   
(Sanskrit Fables) 

 นิทานคติธรรมสันสกฤต ด้านเนื้อหา รูปแบบ และคติธรรม ที่ปรากฏ

ในเรื่องหิโตปเทศ 

 

 

 

  

2(2-0-4) 

336 521 นีติและสุภาษิต 2(2-0-4) 
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(Nīti and Subhāsita) 

การแปล การตีความ และการวิเคราะห์วรรณคดีประเภทนีติและ

สุภาษิตโดยเน้นคัมภีร์นีติศตกะของภรฺตฺฤหริ และคัมภีร์สุภาษิตสังครหะของ

อานันทมูรติ 

336 522 ลลิตวิสตระ 
 (Lalitavistara) 

      การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ และ

หลักธรรมในคัมภีร์ลลิตวิสตระ  

2(2-0-4) 

 

336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร   
(Saddharmapundarīkasūtra) 

 การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์

สัทธรรมปุณฑรีกสูตร 

2(2-0-4) 

 

336 524 สุขาวตีวยูหสูตร   
(Sukhāvatīvyūhasūtra) 

      การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์สุขวตี -   

วยูหสูตร 

2(2-0-4) 

336 525 ปรัชญาศูนยวาท  
(Śūnyavāda Philosophy) 

      การแปลและการตีความ เนื้อหารูปแบบและแนวคิดทางปรัชญาใน

คัมภีร์มาธยมิกการิกา 

2(2-0-4) 

 

336 526 ปรัชญาวิชญานวาท  
(Vijbānavāda Philosophy) 

      การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและแนวคิดทางปรัชญาใน

คัมภีร์ลังกาวตารสูตร 

2(2-0-4) 

336 527 มหาวัสตุอวทาน  
(Mahāvastu Avadana) 

      การแปลและการตีความ เนื้อหา  รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์

มหาวัสตุอวทาน 

 

 

2(2-0-4) 

336 528 ชาตกมาลา 2(2-0-4) 
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(Jātakamālā) 

       การแปลและการตีความ เนื้อหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์ชาตก

มาลา 

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต 
(Sanskrit Conversationand Recitation of Wloka) 

 การสนทนาภาษาสันสกฤตการสวดโศลกภาษาสันสกฤต 

ด้วยฉันทลักษณ์ต่าง ๆ 

2(2-0-4) 

336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 
(Hindi Grammar) 

        การแจกรูปค านาม คุณศัพท์ สรรพนาม และกริยา การแปลและการ

แต่งประโยคภาษาฮินดี 

2(2-0-4) 

336 531 สนทนาภาษาฮินดี 
(Hindi Conversation) 

วิชาบังคับก่อน: 336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 

       การสนทนาภาษาฮินดีที่ใช้ในการติดต่อด้านธุรกิจ การค้า การธนาคาร 

การท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม 

2(2-0-4) 

 

336 532 

 

 

การอ่านภาษาฮินดี 
(Hindi Reading) 

วิชาบังคับก่อน: 336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 

        การอ่านบทความหรือเรื่องสั้นภาษาฮินดีของนักเขียนชั้นน า เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญา ศาสนาและนิทาน 

2(2-0-4) 

 

336 533 การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต 
(Management in Sanskrit literature) 

        การศึกษาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ปรากฏในมหาภารตะ             

รามายณะ อรรถศาสตร์ การประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับ

สังคมในศตวรรษที่ 21 

2(2-0-4) 

336 534 ภาวะผู้น าในวรรณคดีสันสกฤต 
(Leadership in Sanskrit Literature) 

        การศึ กษ าภ าวะผู้ น าของตั วละครที่ ป รากฏ ในมหาภ ารตะ                  

รามายณะอโศกาวทานการประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับ

สังคมในศตวรรษที่ 21 

2(2-0-4) 
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336 601 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

วิธีการด าเนินการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเขียนบทความ 

ทางวิชาการจากงานวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยในรูปของบทความ 

วิทยานิพนธ์และการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3 (3-0-6) 

336 602 

 

สัมมนาหลักปรัชญาที่ส าคัญของอินเดีย 
(Seminar on Indian Philosophical Principles) 

การสัมมนาประวัติ พัฒนาการ และเนื้อหาของปรัชญาอินเดีย 6 ส านัก คือ  

นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา และเวทานตะ  

3 (3-0-6) 

336 603 

 

สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พระเวท 
(Seminar on Vedic Philosophy) 

การสัมมนาปรัชญา ภาษา สารัตถะ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอถรวเวท  

3 (3-0-6) 

336 604 

 

สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ 
(Seminar on Brāhmana and Āranyaka Philosophy) 

การสัมมนาปรัชญา ภาษา สารัตถะ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ, ไอตเรยพราหมณะ และ

คัมภีร์  ไตตติรียารัณยกะ  

3 (3-0-6) 

336 605 

 

สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัทและภควัทคีตา 
(Seminar on Upanisads and Bhagavadgītā Philosophy) 

การสัมมนาปรัชญา ภาษา สารัตถะ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท และคัมภีร์ภควัทคีตา   

3 (3-0-6) 

336 606 

 

 

สัมมนาวรรณคดีประเภทอิติหาสะและปุราณะ 

(Seminar on Itihāsa and Purāna Literature) 
การสัมมนา ส านวนภาษา สารัตถะ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ประวัติศาสตร์ จากคัมภีร์มหาภารตะ รามายณะ  และปุราณะ 

3 (3-0-6) 
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336 607 

 

สัมมนาร้อยแก้วและร้อยกรองในวรรณคดีสันสกฤต 
(Seminar on Prose and Poetry in Sanskrit Literature) 

การสัมมนา ส านวนภาษา สารัตถะ รูปแบบ และความงามทาง

วรรณศิลป์ที่ปรากฏในวรรณกรรมสันสกฤตประเภทร้อยแก้วเรื่อง ทศกุมาร

จริต กาทัมพรี หรือ หรรษจริต และประเภทร้อยกรอง เรื่องรฆุวังศะ กุมาร

สัมภวะ กิราตารชุนียะ หรือ ไนษธียจริต 

3 (3-0-6) 

336 608 

 

 

 

 

สัมมนาบทละครสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Drama) 

การสัมมนาทฤษฎีการละคร ส านวนภาษา สารัตถะ รูปแบบ และความ

งามทางวรรณศิลป์ที่ปรากฏในบทละครสันสกฤตเรื่องอภิชญานศากุนตลัม  

อุตตรรามจริต สวัปนวาสวทัตตา นาคานันทัม อุรุภังคัม หรือ มุทรารากษสัม 

3 (3-0-6) 

336 609 

 

สัมมนานิทานสันสกฤต 
(Seminar on Sanskrit Tales) 

การสัมมนา การใช้ภาษา รูปแบบและสารัตถะที่ปรากฏในนิทานสันสกฤต

เรื่องปัญจตันตระ หิโตปเทศ และเวตาลปัญจวิมศต ิ

3 (3-0-6) 

336 610 

 

 

สัมมนาพัฒนาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
(Seminar on Development of Theravāda and Mahāyāna 

Buddhism) 

การสัมมนาประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และแนวคิดของพระพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาทในอินเดีย ศรีลังกา และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ฝ่ายมหายาน ในอินเดีย เนปาล ทิเบต จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 

3 (3-0-6) 

336 611 

 

 

 

สัมมนาประวัติวรรณคดีภาษาสันสกฤตทางพระพุทธศาสนา 
(Seminar on History of Buddhist Sanskrit Literature) 

การสั มมนาประวั ติ ความเป็ นมาและเนื้ อหาสาระของวรรณ คดี

พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระ 

มหาวัสตุอวทาน พุทธจริต ชาตกมาลา และอวทานศตกะ  

3 (3-0-6) 

336 612 

 

สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทพระสูตร 
(Seminar on Buddhist Sanskrit Sūtras) 

การสัมมนา ภาษา สารัตถะ รูปแบบ และแนวคิดที่ปรากฏในคัมภีร์

มหายาน สูตราลังการ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร และอภิธรรมทีปะ 

 

3 (3-0-6) 
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336 613 

 

สัมมนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทอวทาน 
(Seminar on Buddhist Sanskrit Avadāna) 

การสัมมนา ภาษา สารัตถะ รูปแบบ และแนวคิดที่ปรากฏในคัมภีร์

คัมภีร์ชาตกมาลา ทิวยาวทาน และมหาวัสตุอวทาน 

3 (3-0-6) 

336 620 

 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  
(Thesis) 

การศึกษาเชิงลึก การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต หรือการบูรณาการ

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ 

48  หน่วยกิต 

336 621  

 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  
(Thesis) 

การศึกษาเชิงลึก การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต หรือการบูรณาการ

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ก่อให้ เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

72 หน่วยกิต 

336 622 

 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  
(Thesis) 

การศึกษาเชิงลึก การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต หรือการบูรณาการ

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ 

36  หน่วยกิต 

336 623  

 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  
(Thesis) 

 การศึกษาเชิงลึก การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต หรือการบูรณาการ

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ก่อให้ เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

48 หน่วยกิต 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง  
เลื่อมใส 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Sanskrit)   
Banaras Hindu University, India (1997) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (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)  มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531) 
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2533) 
 
 

12 14 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ   
มั่งมีสุขศิริ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

12 14 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง  
เลื่อมใส 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Sanskrit)   
Banaras Hindu University, India (1997) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535) 
พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (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)  มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2531) 
ป.ธ.9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2533) 
 
 

12 14 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ   
มั่งมีสุขศิริ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

12 14 

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

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

10 
 
 
 

 

12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั ปรับปรุง 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรมัตถ ์
ค าเอก 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Sanskrit)  
Banaras Hindu University, India (1995) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2529) 
 

10 12 

6 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)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) 
ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) คณะสงฆ์ไทย (2537) 

8 8 

7 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)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2544) 

10 8 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

เรียบเรียงวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง ที่มีเนื้อหาสาระในขอบเขตของวิชาภาษาสันสกฤต หรือบูรณาการ

ความรู้ในสาขาวิชาภาษาสันสกฤตเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดความรู้ใหม่   

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าระดับสูงเพ่ือท างานวิจัยในสาขาวิชาภาษาสันสกฤตหรือบูรณาการ

ความรู้ในสาขาวิชาภาษาสันสกฤตเข้ากับความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนเป็นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

หรือองค์ความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิม โดยสามารถเรียบเรียงผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอเป็นรูปเล่มและปากเปล่าสู่

สาธารณะ 

 5.3  ช่วงเวลา 

  แบบ 1.1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  แบบ 1.2 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

แบบ 2.1 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  แบบ 2.2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  แบบ 1.1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 

  แบบ 1.2   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต 

  แบบ 2.1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 

  แบบ 2.2   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
\ 

 5.5  การเตรียมการ   

  (1)  มีการก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง 4 แบบ คือ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ 

แบบ 2.2 เรียนรายวิชาพ้ืนฐานจ านวน 3 รายวิชา คือ รายวิชาที่ช่วยทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์สันสกฤต รายวิชาที่

เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของประเทศอินเดีย และรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการท าวิจัย รวมทั้งต้องเรียนรายวิชาบังคับและวิชา

เลือกครบทุกรายวิชาก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์   

  (2) หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษา

สันสกฤตทุกแผนการศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ซึ่งจัดสอบเป็นข้อเขียน ทั้งนี้การ
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สอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561 ข้อ 

42 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัว

ต้องสอบให้เสร็จภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการสอบครั้งแรก 

  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาอาจ

พิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

(3)  มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(4)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ความรู้เหมาะสม ควบคุมโครงการ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล   

(5)  มีการก าหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องน าเสนอความก้าวหน้าของ

วิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมภาควิชาฯ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ทุกภาคการศึกษา 

(6) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 และ 

แบบ 2.2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์   มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักประเมินผล

วิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว ทุกภาคการศึกษา 

(2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ 

ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลการประเมินมี 4 ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  

ดี  ผ่าน  หรือ ตก 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 นักศึกษามีความลุ่มลึกในสาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักค้นคว้าและ

วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและการประยุกต์พัฒนาข้อมูลที่ได้เพ่ือบูรณาการกับศาสตร์และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาสันสกฤตชั้นสูง และสามารถเผยแพร่งานวิจัยของตน

สู่วงการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยและผลงานด้านวิชาการที่

ทรงคุณค่าด้านวัฒนธรรมพัฒนาให้กลายเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ  เช่น การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้จนถึงระดับปริญญาเอก 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในภาษาสันสกฤต 

สามารถอ่าน แปล วิเคราะห์  วิจัยไวยากรณ์ 

วรรณกรรมภาษาสันสกฤต แนวคิดด้านศาสนา 

และปรัชญาทีเ่กี่ยวเนื่องกับภาษาสันสกฤตได้  

ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการด้านการอ่าน การ

แปล การตีความ เอกสารต้นฉบับภาษาสันสกฤตและเอกสาร

ที่เก่ียวข้องกับไวยากรณ ์ วรรณกรรมภาษาสันสกฤต แนวคิด

ด้านศาสนา และปรัชญา  
 

2. มีศักยภาพสูง สามารถ เชื่อมโยง และจัดการ

ความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและบูรณาการกับ

ศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญด้าน

ภาษาสันสกฤตแล้วน ามาบูรณาการกับความรู้ด้านภาษาอ่ืน ๆ 

รวมทั้งด้านจารึก โบราณคดีและประวัติศาสตร์อันจะ

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 

3. สามารถน าความรู้ด้านภาษาสันสกฤตไปสร้าง

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติได้ 

1. ให้นักศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเด็นปัญหาด้านภาษา

สันสกฤตท่ีสนใจ 

2. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาสันสกฤตในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
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2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

PLO1 

ส ามารถแจกแจงก ลุ่ ม ขอ ง

เนื้อหาหลักของภาษาสันสกฤต 

คื อ  ก ลุ่ ม ไ ว ย า ก ร ณ์  ก ลุ่ ม

วรรณ คดี แ ล ะกลุ่ ม ป รั ชญ า

ศาสนาที่จ าเป็นต่อการท าวิจัย

ได้ 

1.บรรยายและน าเสนอแบบฝึกหัด

และเฉลยไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต 

2. ให้นักศึกษาทดลองท าแบบฝึกหัด

ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต 

3. ให้นักศึกษาอ่าน อภิปรายเนื้อหา

กลุ่มวรรณคดีและกลุ่มปรัชญา

ศาสนา พร้อมแสดงความคิดเห็น

ต่อประเด็นที่ตั้งเป็นค าถาม แล้ว

สรุปเป็นผลงานส่งเพ่ือประเมิน 

1. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด

ของนักศึกษาในหัวข้อไวยากรณ์ที่ได้

ศึกษาในแต่ละครั้ง 

2. ประเมินจากการซักถามความเข้าใจ

ขณะอยู่ในชั้นเรียน 

3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

PLO2 

สามารถอธิบายเนื้อหาหลักของ

ภาษาสันสกฤตโดยการเชื่อมโยง

กลุ่มไวยากรณ์ กลุ่มวรรณคดี

และกลุ่มปรัชญาศาสนาเข้า

ด้วยกันได้ 

1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงใน

ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล  อ่ า น ต า ร า

เกี่ยวกับวรรณคดีสันสกฤตและ

แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่

เป็นภาษาสันสกฤต 

2. ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ

เนื้อหาที่เก่ียวข้องในชั้นเรียน 

ประเมินผลจากรายงานและการ

น าเสนอผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

 

PLO3 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

ภาษาสันสกฤตอธิบายความรู้

หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

เ ช่ น  จ า รึ ก  โ บ ร า ณ ค ดี 

ประวัติศาสตรไ์ด้ 

1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์

อ งค์ ค วาม รู้ ใน งาน ด้ าน ภ าษ า

สันสกฤตเพ่ือน าไปอธิบายเนื้อหา

ด้ า น จ า รึ ก  โบ ร า ณ ค ดี  แ ล ะ

ประวัติศาสตร์ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับนักวิชาการหรือผู้รู้ด้าน 

จารึก โบราณคดี ประวัติศาสตร ์

 

 

1. ประเมินผลจากรายงาน การน าเสนอ

ผลงานของนักศึกษาที่แสดงให้เห็น

ว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้

ด้านภาษาสันสกฤตกับศาสตร์อ่ืนได้  

2. ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษามี

ส่วนร่วม ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

สามารถประยุกต์ความรู้ด้านภาษา

สันสกฤตกับศาสตร์อื่นได้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

PLO4 

สามารถวิ เค ราะ ห์  วิพ ากษ์ 

ตีความแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาษาสันสกฤตทั้งด้านไวยากรณ์ 

ด้านวรรณคดี และด้านปรัชญา

ศาสนาได้ 

1 . บ รรย าย /อ ธิบ ายท ฤษ ฎี ด้ าน

ไวยากรณ์ วรรณคดี ปรัชญาและ

ศาสนา  

2. ให้นักศึกษาฝึกวิพากษ์และตีความ

แนวคิดและทฤษฎีด้านไวยากรณ์ 

วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาให้

เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือน าเสนอด้วยวาจา 

1. ประเมินจากการซักถาม และการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากรายงานและการ

น าเสนอผลงานของนักศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาสามารถวิพากษ์และตีความ

แนวคิดและทฤษฎีด้านไวยากรณ์ 

วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาได้ 

PLO5 

สามารถประเมินคุณค่าเนื้อหา

ด้ า น ไว ย า ก ร ณ์  ว ร ร ณ ค ดี 

ปรัชญาและศาสนาที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาสันสกฤตได้ 

1. บรรยาย/อธิบายถึงขั้นตอนการ

ประเมินคุณค่าทางด้านไวยากรณ์ 

วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาที่

เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤต  

2. ยกตัวอย่างการประเมินคุณค่าจาก

เอกสารภาษาสันสกฤตให้เห็นอย่าง

ชัดเจน 

1. ประเมินจากการซักถาม และการ

ตรวจงานมอบหมายที่แสดงให้เห็น

ว่านั กศึกษาสามารถประเมินค่ า

แนวคิดและทฤษฎีด้านไวยากรณ์ 

วรรณคดี  ปรัชญาและศาสนาได้

อ ย่ า งมี ห ลั ก ก า ร  ถู ก ต้ อ งแ ล ะ

เที่ยงตรง 

2. ประเมินผลจากรายงานและการ

น าเสนอผลงานของนักศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาสามารถประเมินค่าแนวคิด

และทฤษฎีด้านไวยากรณ์ วรรณคดี 

ป รั ช ญ าแ ล ะศ าส น า ได้ อ ย่ า งมี

หลักการ ถูกต้องและเท่ียงตรง 

PLO6 

สามารถตัดสินคุณค่าของผลงาน

ด้านภาษาสันสกฤตได้อย่างมี

เหตุผล 

1. แนะน าแนวคิด ทฤษฎีการประเมิน

คุณค่าด้านวัฒนธรรมทั้ งที่ เป็น

รูปธรรมและนามธรรม 

2. ก าหนดหัวข้อที่น่าสนใจให้นักศึกษา

วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดสินคุณค่า

1. ประเมินผลจากรายงานและการ

น าเสนอผลงานของนักศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่า

นั กศึ กษ าสามารถตั ดสิ นคุณ ค่ า

แนวคิดและทฤษฎีด้านไวยากรณ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

ของงานดังกล่าว วรรณคดี  ปรัชญาและศาสนาได้

อ ย่ า งมี ห ลั ก ก า ร  ถู ก ต้ อ งแ ล ะ

เที่ยงตรง 

2. ประเมินจากกระบวนการที่นักศึกษา

ได้รับจากการคิดวิเคราะห์และตัดสิน

คุณค่าผลงานด้านภาษาสันสกฤต 

PLO7 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานการ

ศึกษาวิจัยด้านภาษาสันสกฤต

อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ 

1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงใน

การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และองค์

ความรู้ด้านสันสกฤตศึกษา  

2 . ฝึ กป ฏิ บั ติ ก าร เขี ยน บ ท ความ

วิชาการและวิทยานิพนธ์ /การ

ค้นคว้าอิสระ 

 

1. ประเมินผลจากรายงานและการ

น าเสนอผลงานของนักศึกษาใน

ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

2. ประเมินจากคุณภาพของวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา  

 

PLO8 

สามารถผลิตบทความวิจัยด้าน

ภาษาสันสกฤตที่เป็นองค์ความรู้

ใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติได้ 

 ให้นักศึกษาเขียนบทความวิชาการ

ที่ได้จากการศึกษาวิจัย น าเสนอ

เป็ น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใน ร ะ ดั บ

นานาชาติ 

 

ประเมินผลจากผลงานวิจัยของนักศึกษา

ที่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ 

 

PLO9 

สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 

และทั กษะทางเทคโน โลยี

ส าหรับศตวรรษที่ 21 ในการ

ท างานวิจัยได ้

  ให้ นั ก ศึ ก ษ าท า งาน วิ จั ย เป็ น

ภาษาอังกฤษ น าเสนองานวิจัยโดย

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านระบบ

ออนไลน์ 

 

 

  ให้ นั ก ศึ ก ษ า อ่ าน งาน วิ จั ย ที่ เป็ น

ภาษาอังกฤษ ตีความ น าเสนอผ่าน

เทคโนโลยีการน าเสนอที่ทันสมัย 

 

PLO10 

สามารถน าทักษะการท างาน

กลุ่มมาท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ

  มอบหมายงานที่ร่วมกันท าเป็น

กลุ่มโดยให้มีการน าเสนอผลงานที่

1. ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 

2. ให้ นั กศึกษาน าเสนอผลงานที่ มี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

ยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืน

ได้ 

มีแนวคิดแตกต่างหรือตรงกันข้าม

กับแนวคิดของนักศึกษาพร้อม

วิพากษ์แนวคิดดังกล่าว 

แนวคิดแตกต่างหรือตรงกันข้ามว่ามี

ข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

PLO11 

สามารถน าจริยธรรมมาปฏิบัติ

ได้อย่างสม่ าเสมอ 

 ม อ บ ห ม าย งาน ใน ร าย วิ ช าที่

ส าม ารถวัด จ ริ ยธรรมทั้ งแบ บ

รายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

1. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา

ด้านจริยธรรม เช่น ความมีน้ าใจ 

ความอดทนต่อแนวคิดท่ีแตกต่าง 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสตูร (PLOs) 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO1 

สามารถแจกแจงกลุ่มของเนื้อหาหลักของ

ภาษาสันสกฤต คือ กลุ่ มไวยากรณ์  กลุ่ม

วรรณคดีและกลุ่มปรัชญาศาสนาที่จ าเป็นต่อ

การท าวิจัยได้ 

  

 
   

PLO2 

สามารถอธิบายเนื้อหาหลักของภาษาสันสกฤต

โดยการเชื่อมโยงกลุ่มไวยากรณ์ กลุ่มวรรณคดี

และกลุ่มปรัชญาศาสนาเข้าด้วยกันได้ 

  

 

   

PLO3 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาสันสกฤต

อธิบายความรู้หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

เช่น จารึก โบราณคดี ประวัติศาสตร์ได้ 

   

 

  

PLO4 

สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  ตีความแนวคิด 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาษาสันสกฤตทั้งด้านไวยากรณ์ 

ด้านวรรณคดี และด้านปรัชญาศาสนาได้ 

   

 

  

PLO5 

สามารถประเมินคุณค่าเนื้อหาด้านไวยากรณ์ 

วรรณคดี ปรัชญาและศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาสันสกฤตได้ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO6 

สามารถตัดสินคุณค่าของผลงานด้านภาษา

สันสกฤตได้อย่างมีเหตุผล 

  

 

 

 

  

PLO7 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาวิจัย

ด้านภาษาสันสกฤตอันเป็นองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

  

 
 

 

  

PLO8 

สามารถผลิตบทความวิจัยด้ านภาษา

สันสกฤตที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 

  

 

 

 

  

PLO9 

สามารถใช้ทั กษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ และทักษะทาง

เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่ 21 ในการ

ท างานวิจัยได ้

    

 

 

 

PLO10 

สามารถน าทักษะการท างานกลุม่มาท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่างของ

ผู้อื่นได้ 

 

 

  

 
 

 

 

PLO11 

สามารถน าจริยธรรมมาปฏิบัติได้อย่าง

สม่ าเสมอ 
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(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 

Learning Outcomes รายวิชาระดับปริญญาเอกที่ต้องเรียนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

PLOs: Program-Level Learning Outcomes 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต            

336 502 การแปลและแต่งประโยคภาษาสนัสกฤต

เบื้องต้น   

           

336 503 ปริทัศน์วรรณคดสีันสกฤต            

336 504 ภารตวิทยา            

336 505 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนยายะ            

336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต            

336 507 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับศิลปะ-วัฒนธรรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

           

336 508 อิติหาสะ             

336 511 ฤคเวทสังหิตา            

336 512 ยชุรเวท สามเวทและอถรวเวท              

336 513 พราหมณะและอารณัยกะ            

336 514 อุปนิษัท             

336 515 ปุราณะ             

336 516 ปรัชญาอินเดยี                  

336 517 ภควัทคีตา             

336 518 กวีนิพนธ์สันสกฤต              

336 519 บทละครสันสกฤต               

336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต             

336 521 นีติและสุภาษติ            

336 522 ลลิตวสิตระ            

336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสตูร             

336 524 สุขาวตีวยูหสูตร              

336 525 ปรัชญาศูนยวาท             

336 526 ปรัชญาวิชญานวาท              
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

PLOs: Program-Level Learning Outcomes 

336 527 มหาวัสตุอวทาน             

336 528 ชาตกมาลา            

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต             

336 530 ไวยากรณ์ฮินดี             

336 531 สนทนาภาษาฮินด ี            

336 532 การอ่านภาษาฮินดี             

336 533 การจัดการในวรรณคดสีันสกฤต             

336 534 ภาวะผู้น าในวรรณคดสีันสกฤต              

336 601 ระเบียบวิธวีิจยัด้านภาษาสันสกฤต            

336 602 สัมมนาหลักปรัชญาที่ส าคญัของอินเดีย            

336 603 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์พระเวท            

336 604 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์ พราหมณะและ

อารัณยกะ 

           

336 605 สัมมนาปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัทและ

ภควัทคีตา 

           

336 606 สัมมนาวรรณคดีประเภทอิติหาสะและ

ปุราณะ 

           

336 607 สัมมนาร้อยแก้วและร้อยกรองใน

วรรณคดีสันสกฤต 

           

336 608 สัมมนาบทละครสันสกฤต            

336 609 สัมมนานิทานสันสกฤต            

336 610 สัมมนาพัฒนาการพระพุทธศาสนา    

เถรวาทและมหายาน 

           

336 611 สัมมนาประวัติวรรณคดภีาษาสันสกฤต

ทางพระพุทธศาสนา 

           

336 612 สัมมนาคมัภรี์พระพุทธศาสนาภาษา

สันสกฤตประเภทพระสูตร 

           

336 613 สัมมนาคมัภรี์พระพุทธศาสนาภาษา

สันสกฤตประเภทอวทาน 

           

336 620 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)             
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

PLOs: Program-Level Learning Outcomes 

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2)            

336 622  วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)            

336 623  วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)             

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes   จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (3 ปี) 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

 

หน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

ชั้นปีที่ 1             

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต (ทุกแผนการศึกษา) 4 R U          

336 504 ภารตวิทยา (ทุกแผนการศึกษา) 2   Ap An  E      

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต  

 (ทุกแผนการศึกษา) 

3   Ap  E  C     

336 620 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 12    An   C C S At At 

336 622 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 12    An   C C S At At 

ชั้นปีที่ 2             

336 620 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 24    An   C C S At At 

336 622 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 24    An   C C S At At 

ชั้นปีที่ 3             
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

 

หน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 

336 620 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 12    An   C C S At At 

336 622 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 12    An   C C S At At 

 

แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 (5 ปี) 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 

PL

O 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

ชั้นปีที่ 1             

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต (ทุกแผนการศึกษา) 4 R U          

336 504 ภารตวิทยา (ทุกแผนการศึกษา) 2   Ap An  E      

336 601 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต  

 (ทุกแผนการศึกษา) 

3   Ap  E  C     

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 8    An   C C S At At 

ชั้นปีที่ 2             

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 16    An   C C S At At 

336 623 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 7    An   C C S At At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 

ชั้นปีที่ 3             

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 16    An   C C S At At 

336 623 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 14    An   C C S At At 

ชั้นปีที่ 4             

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 16    An   C C S At At 

336 623 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 14    An   C C S At At 

 

ชั้นปีที่ 5             

336 621 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 16    An   C C S At At 

336 623 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 13    An   C C S At At 

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  

  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 

  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”         



มคอ. 2 ปริญญาเอก สันสกฤตศึกษา    56 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2561 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที ่มีการเปลี ่ยนแปลง

ภายหลัง 

 

2. การประเมินผลนักศึกษา  

การประเมินผลนักศึกษา ใช้วิธีการประเมินผลโดยครอบคลุมสาระของเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ที่ 

5 (Student Assessment) ดังนี้ 

(1) เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการ

สอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชา

ของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา เปิดเผยให้ผู้เรียนหรือ

ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และ

วิธีการประเมิน ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มี

ความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ ๆ  

(2) ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของ

การเรียนและการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนก าหนดช่วงเวลาของการประเมินให้

รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา  

(3) การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการด าเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณา

และรับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป  
 

3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน   

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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 3.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เน้นการท าวิจัยดูผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ได้

ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) การรวบรวมภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่

ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความ

มั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในองค์กรนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ   

(3) การเปิดโอกาสให้ดุษฎีบัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(4) การประเมินจากความส าเร็จของดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของการใช้ความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน  

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์

ความรู้ของนักศึกษา  

 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แบบ 1 

 สอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพ่ือ เป็นผู้ มีสิ ทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 แบบ 2 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
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ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

 อ่ืน ๆ  

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่ มีการเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง และเป็น ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 

 1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 (1) มีการประชุมภาควิชาฯ เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    

 (2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 (3)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 (4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 (5)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Evaluation) 

 (6)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลา

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ 

 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 

 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

 (7)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

 สาขาวิชาภาษาสันสกฤตด าเนินการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีการก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ในการควบคุมและก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้ทันสมัยและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยคณะโบราณคดีและมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน

ทุก ๆ ด้าน 

 

2.  บัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาสันสกฤตด าเนินการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะมีคุณลักษณะพิเศษคือ สามารถใช้ความรู้

ความเข้าใจในด้านภาษาสันสกฤตมาจัดการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ต่อยอดและเพ่ิมคุณค่าและ

มูลค่าให้กับวัฒนธรรมของชาติได้ ทั้งนี้บัณฑิตจะเป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถตัดสินใจ

และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยยึดคุณธรรมและจริยธรรม และความเสมอภาค และเลือก

เครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

ข้อมูลและการจัดการได้อย่างสร้างสรรค์ 

 สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีการติดตามบัณฑิตผ่านการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผ่าน

ทางผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและบัณฑิต 

 

3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤตก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่

ต้องการรับ 5 คน โดยก าหนดให้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และด าเนินการตามขั้นตอน

การรับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

ส าหรับการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือ เพ่ือมอบหมาย

และก าหนดเกณฑ์การสอบ โดยมีการก าหนดเกณฑ์เฉพาะหลักสูตรฯ ดังนี้ 

สอบข้อเขียน จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่  

1) ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาภาษาสันสกฤต  100 คะแนน  
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2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต   100 คะแนน 

     สอบสัมภาษณ์       100 คะแนน 

 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การดูแลและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา การดูแลและ

ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้มี

คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์

ที่ปรึกษาจัดการปฐมนิเทศเฉพาะของหลักสูตร เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค์ 

รวมทั้งเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 

  3.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

           สาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีระบบกลไกในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ นอกเหนือจากการควบคุม ดูแล และติดตาม 

นักศึกษา ตามระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัย  

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ได้มีการควบคุมดู แลการให้ค าปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด าเนินการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ท า

หน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และน าเข้าที่ประชุมหลักสูตรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้ง

รายงานผลเมื่อจบภาคการศึกษาผ่านที่ประชุมหลักสูตร  

2) ฝ่ายบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะโบราณคดี ท าหน้าที่ดูแล และติดตาม

นักศึกษาที่จะท า และนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ และประสานงาน อ านวยความสะดวก

ในด้านการติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

3) ก าหนดให้รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต เป็นรายวิชาหนึ่งที่ช่วยเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาเพ่ือเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าด้านการทบทวนวรรณกรรม การ

พัฒนาโจทย์วิจัย โดยในแต่ละหัวข้อที่นักศึกษาสนใจนั้นจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยให้

ค าปรึกษาซึ่งการด าเนินงานนั้น เป็นผลจากการประเมินการเตรียมตัวของนักศึกษาจากรุ่นก่อน และ

พบว่าควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยเฉพาะการให้รายวิชาสัมมนาเป็นรายวิชาที่ท าให้

นักศึกษาเข้าใจวิธีการวิจัย และช่วยพัฒนาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ

วิทยานิพนธ์ที่ตัวเองต้องการจะท าการวิจัยได้ในภาคการศึกษาถัดไป 
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 3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือประเมินการการคงอยู่ การส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมไปถึงการจัดการความพึงพอใจและข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางอาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานของ

สาขาวิชาหรือผ่านทางอีเมล์และสื่อออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ที่ก าหนด รวมทั้งระบบการประเมินผล

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์  (www.reg.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย 

 

4.  อาจารย์ 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤตได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีคณบดี

คณะโบราณคดี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ด้านการบริหารงานอาจารย์ใน

หลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ ได้น า “ประกาศของคณะโบราณคดี เรื่อง หน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน” 

มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามในการบริหารอาจารย์ในหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) การรับอาจารย์ใหม่ ผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) อาจารย์ใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุก

คน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

 3) สาขาวิชาภาษาสันสกฤตสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญและ

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยการให้ทุนสนับสนุนในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ได้ออกแบบวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพ่ือให้

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบันทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน และเพ่ือให้

http://www.reg.su.ac.th/
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สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ โดยผ่านการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายด้าน ทั้ง

คณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาบัณฑิต ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงผู้ประกอบกิจการ

ต่าง ๆ โดยค านึงถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะโบราณคดีและมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ได้ก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน อันเป็นปัจจัยส าคัญใน

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

5.2 การควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา  

1) สาขาวิชาภาษาสันสกฤตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยก าหนดให้นักศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชาก าหนดใน

มคอ.2  

2) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 

ภายใน 30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 

3) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ก าหนดให้ภายหลังจบปีการศึกษา จะต้องจัดท ารายงาน

ประเมินผลของหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 

4) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการประเมินผล

การเรียนรู้และความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ในรายวิชาในระบบออนไลน์  (www.reg.su.ac.th) 

5.3 วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤตได้ก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน ก าหนดผู้สอน รวมถึงเนื้อหา

สาระส าคัญของรายวิชาที่ควรเน้นให้แก่นักศึกษา ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และจะมีการประเมินผลผู้สอน

โดยนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (www.reg.su.ac.th)  

การควบคุมและก ากับผู้สอนและการจัดท ารายวิชามีการพิจารณาจากความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีต่อในรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถจากประสบการณ์

จริงจากผู้สอนซึ่งเป็นนักวิจัยและมีความเชี่ยวชาญโดยตรง จากการประชุมเพ่ือพิจารณาและก าหนด

ผู้สอนตามเกณฑ์ข้างต้น ท าให้สามารถก าหนดผู้สอนได้ตามคุณสมบัติ/คุณวุฒิตามที่ก าหนด 
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5.4 การประเมินผู้เรียน 

 นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการ

ประเมินผลสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ 3 ตามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 นอกจากนั้นใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา ยังมีการทวนสอบเฉพาะด้วยการพิจารณาระดับ

คะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผล

ของการประเมินอาจมีความผิดพลาดและมีการให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียน หากเห็นว่า

ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นภารกิจที่ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ซึ่งมีระบบ

และกลไกที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้ฝ่ายงานอาคารสถานที่ดูแลห้องเรียนส่วนกลาง 

ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัย ส่วนส านักหอสมุดกลางมีหน้าที่เตรียมเอกสาร ต ารา งานวิจัย ฐานข้อมูล และสื่อ

อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสืบค้นของนักศึกษา และคณะมีหน้าที่ดูแลห้องเรียนของคณะ และ

อุปกรณ์โสตต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับรายวิชาที่ท าการสอนในคณะ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

    ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

    เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 

หลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (3 ปี) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ . 2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่

เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 

5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน

ข้ามสถาบัน 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

 

หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 (5 ปี) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า

ร่วมประชุมด้วย 

X X X X X X 

(2) มี รายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ . 2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X X 

(3) มี รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ . 5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น

รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 
 



มคอ. 2 ปริญญาเอก สันสกฤตศึกษา    68 

 

 

เกณฑ์ประเมิน 

 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดย

พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 (3 ปี) 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   9  ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  10  ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  11  ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  12  ตัว 

 

แบบ 1.2 และแบบ 2.2 (5 ปี) 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   9  ตัว 

2563 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  10  ตัว 

2564 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  10  ตัว 

2565 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  10  ตัว 

2566 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  11  ตัว 

2567 ต้อบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  12  ตัว 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ

จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

(2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

(3)  มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

รายวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

(2) ผลการประเมินจะจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาฯ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

(3) ภาควิชาฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการ

สอนเพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา

และสถานการณ์ของภาควิชาฯ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนดุษฎีบัณฑิต ผู้แทน

นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน และ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ

ใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตประกอบการประเมิน 

 2.3  โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

(1) ติดตามดุษฎีบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา โดย 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์

อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา

สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบ

โครงสร้างของหลักสูตร 

 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมากและมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของภาควิชาฯ จัดท ารายงานการประเมินผล และ

เสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 
 
 
 


