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หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาบังคับ      20 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   38 หน่วยกิต
  
 แผน ข 
  หมวดวิชาบังคับ      20 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)      6 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   38 หน่วยกิต 
  และสอบประมวลความรู้ 
 
 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

  นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึงจะส าเร็จการศึกษา 



  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนที่วัดความสามารถของนักศึกษาในการ
สังเคราะห์ความรู้ในด้านภาษาสันสกฤต และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีที่ไม่
ผ่านการสอบในครั้งแรกให้สอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง และสามารถสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 รายวิชา 

รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
   336 สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
   เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษา 
    5  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 
   เลขตัวที ่สอง  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 

0   หมายถึง  วิชาบังคับ 
        1-3   หมายถึง  วิชาเลือก 

4   หมายถึง  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เลขตัวที่ สาม  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

   
    การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติปกติ  มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิต  
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมง

ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมี
วิธีคิดดังนี้ 
  จ านวนหน่วยกิต   =    บ + ป + น 
     3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 



   เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้ จ านวน 20   
หน่วยกิต 
 

336 501 ไวยากรณ์สันสกฤต 
 (Sanskrit Grammar) 

4(4-0-8) 

336 502 การแปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
(Basic Sanskrit Translation and Composition) 

2(2-0-4) 
 

336 503 ปริทัศน์วรรณคดีสันสกฤต 
(Survey of Sanskrit Literature) 

2(2-0-4) 
 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

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 ภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Sanskrit in Southeast Asian Civilization) 

2(2-0-4) 

336 508 อิติหาสะ 
 (Itihasas) 

2(2-0-4) 

336 509 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาสันสกฤต 
(Research Methodology in Sanskrit) 

2(2-0-4) 
 

 
หมวดวิชาเลือก 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนรายวชิาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และ นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

336 511 ฤคเวทสังหิตา 
(Rgvedasajhitā) 

2(2-0-4) 
 

336 512 ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท 
(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) 
 

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  
(MahāvastuAvadāna) 

 

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) 

336 533 การจัดการในวรรณคดีสันสกฤต 
(Management in Sanskrit Literature) 

2(2-0-4) 

336 534 ภาวะผู้น าในวรรณคดีสันสกฤต    
(Leadership in Sanskrit Literature) 

2(2-0-4) 

 

นอกจากหมวดวิชาเลือกนี้นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนแทนได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
    

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 

336 540 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 
(Thesis) 
 

แผน ข 

12 หน่วยกิต 

336 541 การคนควาอิสระ   มีค่าเทียบเท่า 
(Independent Study) 

6   หน่วยกิต 

 


