
   
 

  
  336 501 
 
 
 
 
 
 

ไวยากรณ์สนัสกฤต 
(Sanskrit Grammar) 

 อักขรวิธีและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต คํานาม สรรพนาม คณุศัพท์ อุปสรรค
นิบาต อาขยาต กฤต สมาส ตัทธิต การแปลและการแต่งประโยค  
 Sanskrit orthography and grammar: nouns, pronouns, adjectives, 
prefix, particles, verbs, primary derivatives, compounds and secondary 
derivatives; sentence translation and composition. 
 

4(4-0-8) 

336 502 
 
 
 
 
 

การแปลและแต่งประโยคภาษาสนัสกฤตเบื้องต้น 
(Basic Sanskrit Translation and Composition) 

 การแปลข้อความท่ีเลือกสรรจากวรรณคดีสันสกฤต และการแต่งประโยคตาม
ระดับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 
 Translation of the selected passages in Sanskrit literature; 
composition of Sanskrit sentences in accordance with the learned 
Sanskrit grammar level.  
 

2(2-0-4) 
 

336 503 
 
 
 
 
 

ปริทัศน์วรรณคดีสนัสกฤต 
(Survey of Sanskrit Literature) 

ประวัติวรรณคดีสันสกฤตตั้งแต่สมัยพระเวทจนถึงสมัยสันสกฤต แบบแผนทฤษฎี
วรรณคดีสันสกฤตเริ่มในสมัยภรตมุนี 
 History of Sanskrit literature from Vedic to Classical Sanskrit 
periods; theories of Sanskrit literature, starting from the time of 
Bharata.  
 

2(2-0-4) 
 

336 504 ภารตวิทยา 
(Indology) 

       อารยธรรมอินเดียด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา ปรัชญาและจารึก 
มีการศึกษานอกสถานที ่
        Indian civilization with special reference to history, society, 
languages, philosophy and inscription. 
        Field trip required. 
 

2(2-0-4) 

336 505 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนยายะ 
(Introduction to Nyaya) 

        ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนยายะ หรือตรรกศาสตร์ อันเป็นวิธีการหาเหตุผล
ของอินเดียโบราณ การแปลและการตีความเน้ือหาในนยายะ 
          Introduction to Nyaya or Logic, the ancient Indian methods of 
constructing rational argument. Translation and interpretation of the 
Nyaya. 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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336 506 คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
(Buddhist Texts in Sanskrit) 

 การแปลและเปรียบเทียบเน้ือหาคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตโดยเน้น
คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ลลิตวิสตระ และพุทธจริต 
 Translation and comparison of Buddhist texts in Sanskrit, with an 
emphasis on Mahavastu Avadana, Lalitavistara, and Buddhacirita. 
 

2(2-0-4) 
 

336 507 ภาษาสนัสกฤตเกี่ยวกับอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Sanskrit in Southeast Asian Civilization) 

 ภาษาสันสกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ศิลปวัฒนธรรม  
       มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Sanskrit textual sources related to Southeast Asian civilization 
with special reference to history, archaeology, arts and culture. 
 Field trip required. 
 

2(2-0-4) 

336 508 อิติหาสะ 
(Itihasas) 

เน้ือหา รูปแบบและแนวคิดในรามายณะและมหาภารตะ  
 Contents, forms and ideas, found in Ramāyana and Mahabharata. 

 

2(2-0-4) 
 

336 509 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวิธีวิจัยด้านภาษาสนัสกฤต 
(Research  Methodology in Sanskrit) 

 ความหมาย แบบ และเทคนคิวิธีของการวิจัยทางภาษา และวรรณกรรม
สันสกฤต วิธีเรยีบเรียงเพ่ือนําเสนอรายงานการค้นคว้าและวิทยานิพนธ์ 
 Meanings, forms, language research methods and techniques and 
Sanskrit literature; research and thesis writing methodology. 
 

2(2-0-4) 
 

336 511 
 
 
 
 

ฤคเวทสังหิตา 
(Rgvedasajhitā) 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคัมภีร์ฤคเวท การแปลและการตีความเน้ือหาในคัมภีร์
ฤคเวทสังหิตา เก่ียวกับเทพเจ้าองค์ต่างๆ และพิธีกรรมอ่ืนๆที่สําคัญ  
 Introduction to Rgveda, translation and interpretation of the 
Rgvedasajhita, with an emphasis on gods and other important rituals. 
 
 
 

2(2-0-4) 

336 512 ยชุรเวท สามเวท และ อถรวเวท 
(Yajurveda Sāmaveda and Atharvaveda) 
 การแปลและการตีความเน้ือหาในคัมภีร์ยชุรเวท สามเวท และอถรวเวท  
 Translation and interpretation of the content in the Yajurveda, 
Sāmaveda, and Atharvaveda. 

 
 

2(2-0-4) 
 



  
 

336 513 พราหมณะและอารัณยกะ 
(Brāhmana and Āranyaka) 

 การแปลและการตีความเน้ือหาในคัมภีร์พราหมณะและอารัณยกะ 
 Translation and interpretation of the content in the Brāhmana and 
Āranyaka.  

 

2(2-0-4) 
 

336 514 อุปนิษัท 
(Upanisads) 

 ความเป็นมา เน้ือหาและแนวคิดทางปรัชญาในคัมภีร์อุปนิษัท 
 Background, content and philosophical concepts of Upanisads. 
 

2(2-0-4) 
 

336 515 ปุราณะ 
(Puranas) 

 เน้ือหา รูปแบบและแนวคิดในคัมภีร์ปุราณะ 
 Contents, forms and ideas, found in Puranas. 
 

2(2-0-4) 
 

336 516 ปรัชญาอินเดีย 
(Indian Philosophy) 
 ความเป็นมา เน้ือหาและแนวคิดของปรัชญาอินเดียว่าด้วยทรรศนะทั้ง 6 พุทธ
ปรัชญา และปรัชญาไชนะ 
 Background, contents and concepts of the six systems of Indian 
philosophy, Buddhist and Jaina philosophy. 
 

2(2-0-4) 

336 517 ภควัทคีตา 
(Bhagavadgita) 

 การแปลและการตีความคัมภีร์ภควัทคีตา ตามภาษยะของศงักราจารย์ 
 Translation and Interpretation of the Bhagavadgita, according to 
the commentary of Śaṅkarācārya.  
 

2(2-0-4) 

336 518 กวีนิพนธ์สนัสกฤต  
(Sanskrit Poetry)  

 กวีนิพนธ์สันสกฤต ด้านเน้ือหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์ ที่
ปรากฏในเร่ืองเมฆทูต ฤตุสังหาร รฆุวงศ์ หรือ ไนษธียจริต  
 Contents, forms and literary aesthetics of Sanskrit poetry, found in 
Meghadūta, Rtusajhāra, Raghuvajśa, or Naisadhiyacarita. 
 

2(2-0-4) 
 

336 519 บทละครสันสกฤต 
(Sanskrit Drama) 

 บทละครสันสกฤตด้านเน้ือหา รูปแบบ และความงามทางวรรณศิลป์ ทีป่รากฏ
ในเรื่องจารุทัตตัม อภิชญานศากุนตลัม หรอื ปริยทรรศิกา  
 Contents, forms and literary aesthetics of Sanskrit drama, found in 
Cārudattam, Abhijbanawakuntalam, or Priyadarwika. 
 

2(2-0-4) 
 



   
 

336 520 นิทานคติธรรมสันสกฤต   
(Sanskrit Fables) 

 นิทานคติธรรมสันสกฤต ด้านเน้ือหา รูปแบบ และคติธรรม ที่ปรากฏในเรื่องหิ
โตปเทศ 
 Contents, forms and didactic concepts of Sanskrit fables, found in 
Hitopadewa. 
 

2(2-0-4) 

336 521 นีติและสุภาษิต 
(Nīti and Subhāsita) 

 การแปล การตีความ และการวิเคราะห์วรรณคดีประเภทนีติและสุภาษิตโดย
เน้นคัมภีร์นีติศตกะของภรฺตฺฤหริ และคัมภีรส์ุภาษิตสังครหะของอานันทมูรติ 
 Translation, interpretation and analysis of Sanskrit literature: Niti 
and Subhasita, with an emphasis on the Nitiwataka of Bhartrhari and 
Subhasitasamgraha of Anandamurti. 
 

2(2-0-4) 

336 522 ลลิตวิสตระ 
 (Lalitavistara) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหา รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ และหลักธรรมใน
คัมภีร์ลลิตวิสตระ  
 Translation and interpretation of content, form, technique and 
doctrinal concepts of the Lalitavistara. 
 

2(2-0-4) 
 

336 523 สัทธรรมปุณฑรีกสูตร   
(Saddharmapundarīkasūtra) 

  การแปลและการตีความ เน้ือหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑ
รีกสูตร 
 Translation and interpretation of content, form and doctrinal 
concepts of the Saddharmapundarikasutra. 

 

2(2-0-4) 
 

336 524 สุขาวตีวยูหสตูร   
(Sukhāvatīvyūhasūtra) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหา รูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์สุขาวตีวยูห
สูตร 
 Translation and interpretation of content, form and doctrinal 
concepts of the Sukhavativyuhasutra. 
 

2(2-0-4) 

336 525 ปรัชญาศูนยวาท  
(Śūnyavāda Philosophy) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหารูปแบบและแนวคิดทางปรัชญา 
ศูนยวาทที่ปรากฏในคัมภีร์มาธยมิกการิกา 
 Translation and interpretation of content, form and Śūnyavāda 
philosophical concepts, found in the Mādhyamikakarika. 

 

2(2-0-4) 
 



  
 

 
336 526 ปรัชญาวิชญานวาท  

(Vijbānavāda Philosophy) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหา รูปแบบและแนวคิดทางปรัชญาวิชญานวาทท่ี
ปรากฏในคัมภีร์ลังกาวตารสูตร 
 Translation and interpretation of content, form and Vijbānavāda 
philosophical concepts, found in the Lavkavatarasutra. 

 

2(2-0-4) 

336 527 มหาวัสตุอวทาน  
(Mahāvastu Avadana) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหารูปแบบและหลักธรรมในคัมภีร์มหาวัสตุ
อวทาน 
 Translation and interpretation of content, form and doctrinal 
concepts of the Mahavastu Avadana. 

 

2(2-0-4) 

336 528 ชาตกมาลา 
(Jātakamālā) 

 การแปลและการตีความ เน้ือหา รูปแบบและหลักธรรมในคมัภีร์ชาตกมาลา 
 Translation and interpretation of content, form and doctrinal 
concepts of the Jatakamala. 

 

2(2-0-4) 

336 529 สนทนาและสวดโศลกภาษาสันสกฤต 
(Sanskrit Conversation and Recitation of Wloka) 

 การสนทนาภาษาสันสกฤต การสวดโศลกภาษาสันสกฤตด้วยฉันทลักษณ ์
ต่าง ๆ 

Conversation in Sanskrit; recitation of Sanskrit Wloka with 
different metres. 

 

2(2-0-4) 

336 530 ไวยากรณ์ฮนิดี 
(Hindi Grammar) 

 การแจกรูปคํานาม คุณศัพท ์สรรพนาม และกริยา การแปลและการแต่ง
ประโยคภาษาฮินดี 
 Declension of nouns, adjectives, pronouns, and conjugation of 
verbs; Hindi sentence translation and composition. 
 

2(2-0-4) 

336 531 สนทนาภาษาฮินดี 
(Hindi Conversation) 

วิชาบังคับก่อน: 336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 
 การสนทนาภาษาฮินดีที่ใช้ในการติดต่อด้านธุรกิจ การค้า การธนาคาร การ
ท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม 
 Hindi conversation in business, trade, banking, tourism, arts and 
culture. 
 

2(2-0-4) 
 



 
 

 

336 532 
 
 
 
 
 
 

การอ่านภาษาฮินดี 
(Hindi Reading) 

วิชาบังคับก่อน: 336 530 ไวยากรณ์ฮินดี 
 การอ่านบทความหรือเร่ืองสั้นภาษาฮินดีของนักเขียนช้ันนํา เก่ียวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญา ศาสนาและนิทาน 
 Reading Hindi articles or short stories by distinguished Indian 
writers on culture, custom, philosophy, religion and tales. 
 
 

2(2-0-4) 
 

336 533 การจัดการในวรรณคดีสนัสกฤต 
(Management in Sanskrit literature) 

 การศึกษาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ปรากฏในมหาภารตะรามายณะ 
อรรถศาสตร์ การประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับสังคมในศตวรรษที่ 
21 
 A study of administration and management knowledge, found in 
Maha ¥bha ¥rata, Ra ¥ma ¥yan‹a, Arthasá ¥stra; applying and synthesizing the 
acquired knowledge to the 21st century society. 
 

2(2-0-4) 

336 534 ภาวะผูน้ําในวรรณคดีสนัสกฤต 
(Leadership in Sanskrit Literature) 

 การศึกษาภาวะผู้ นําของตัวละครที่ปรากฏในมหาภารตะ รามายณะ  
อโศกาวทาน การประยุกต์และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เข้ากับสังคมในศตวรรษที่ 
21 
 A study of leadership through major characters in Maha ¥bha ¥rata, 

Ra ¥ma ¥yan‹a and Asóka ¥vada ¥na. Applying and synthesizing the 

acquired knowledge to the 21st century society. 
 

2(2-0-4) 

336 540 วิทยานพินธ์                                                                มีค่าเทียบเท่า 
(Thesis) 

 การวิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับภาษาสันสกฤต 
 Selected topic research on Sanskrit. 

 

12 หน่วยกิต 

336 541 การค้นคว้าอิสระ                                                          มีค่าเทียบเทา่ 
(Independent Study) 

 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เก่ียวกับภาษาสันสกฤต 
 Independent study of selected topic in Sanskrit.

6 หน่วยกิต 

 




