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สาขาวชิาภาษาบาล-ีสันสกฤต และพทุธศาสน์ศึกษา 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          ภาควชิาภาษาตะวนัออก  คณะอกัษรศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
    รหัสหลกัสูตร   25570011104008 

   ช่ือหลกัสูตร 
  (ภาษาไทย)       อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา 
     (ภาษาองักฤษ)    Doctor of Philosophy  Program in Pali-Sanskrit and Buddhist Studies   
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)  อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) อ.ด. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)  Doctor of Philosophy   
    (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) Ph.D. 

 *2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY:  - Pali-Sanskrit and Buddhist Studies 
      - Pali-Sanskrit 
      - Buddhist Studies 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
  แบบเอกเด่ียว 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Minor  :  .............................................................................................................................................. 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :  Honors Program 
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 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ       หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน    หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
 แบบ  1.1      60  หน่วยกิต 
 แบบ  1.2      72  หน่วยกิต 
     แบบ  2.1      60  หน่วยกิต 
     แบบ  2.2       72  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ  
   หลกัสูตรทางวชิาการ  
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาการ  
         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ  
 5.3 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
               เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
    หลกัสูตรใหม่  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา......... 
     ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
           ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา......... 
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                  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
    ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค   ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 

     ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
       ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
   ปรับปรุงจากหลกัสูตรช่ืออกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)                    
การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.2.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 
        ในการประชุมคร้ังท่ี....3/2561....เม่ือวนัท่ี....22....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... .2561..... 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 

         ในการประชุมคร้ังท่ี...4/2561.....เม่ือวนัท่ี..10.....เดือน....เมษายน........พ.ศ.. .2561.... 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
                       ในการประชุมคร้ังท่ี....814......เม่ือวนัท่ี...26......เดือน....เมษายน .......พ.ศ.... .2561.... 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชีพ ............. เม่ือวนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........ 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2562 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา  นกัวชิาการ นกัวจิยั นกัอกัษรศาสตร์ ในสถาบนัวจิยั องคก์รของรัฐ หน่วยงาน
ทางวฒันธรรม  และศาสนา และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาบาลี-สันสกฤต ภารตวิทยา และ พุทธ
ศาสนา                
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        9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั 
ต าแหน่งทางวชิาการ   

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

 
 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สถาบนั ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวชิาการ (ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

งาน
วจิยั 

ต ารา หนงัสือ 
 

บทความ 
วชิาการ 

ผลงาน 
วชิาการใน 
ลกัษณะอ่ืน  

ผลงาน
วชิาการ 
รับใช้
สงัคม 

1. ผศ.ดร.ชานป์วิชช ์ ทดัแกว้ 
3-8207-00007-88-9 
 

Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Indology and Tibetology 
Buddhist Studies 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต 

University of Munich 
Kyoto University 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 
2547 
2541 

5 - - 6 2 2 

2. อ.ดร.สมพรนุช  ตนัศรีสุข 
3-1201-00701-93-4 

Ph.D. 
อ.ม. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั1) 

Comparative Religion 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต 
ภาษาไทย 

University of Bonn 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 
2551 
2547 

2 - - 2 4 6 

3. ผศ.ดร.อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล 
3-1101-99074-63-1 

อ.ด. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั1) 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2552 
2544 

5 - - 3 - - 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวทิยาลยั คณะอกัษรศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปี  ซ่ึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ 1ใน 6 ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดคือยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 3 ว่าดว้ยการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันาสังคมจากขั้นพื้นฐาน   ศาสนาและวฒันธรรมเป็นความรู้พื้นฐานอยา่งหน่ึงท่ีจ  าเป็น
ต่อการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  เป็นรากฐานของสังคมวฒันธรรมไทย  การศึกษาวิจยัดา้นศาสนาและ
วฒันธรรมของชาติจึงมีความส าคญัและควรไดรั้บความสนบัสนุนควบคู่ไปกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม   
อยา่งไรก็ตาม การพฒันาการศึกษาวจิยัองคค์วามรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรมของไทยไดรั้บความสนบัสนุนนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัองค์ความรู้ดา้นอ่ืนๆ   ปัจจุบนัประเทศไทยยงัขาดแคลน นกัวิจยั นกัวิชาการ และ อาจารยใ์นสาขาพุทธ
ศาสน์ศึกษา ท่ีมีความรอบรู้ สามารถบูรณาการความรู้ วเิคราะห์ วจิยั วพิากษว์จิารณ์ปัญญา และสร้างองคค์วามรู้ใหม่
แก่ประเทศชาติ   
  11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
  ในยคุปัจจุบนัท่ามกลางความคิดความเช่ือท่ีหลากหลายในสังคมโลก   คนไทยจ านวนมากยงัขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีเพียงพอเก่ียวกับศาสนาและวฒันธรรมของตน  เกิดกระแสความเช่ือความนิยมท่ีท าต่อๆกันมา   
เป็นโอกาสให้มิจฉาชีพหรือผูแ้สวงหาประโยชน์ในทางมิชอบใช้โอกาสน้ีหลอกลวง สร้างความงมงายในสังคม   
สถานการณ์ดงักล่าวสะทอ้นความตอ้งการองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา ภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตใน
สังคมปัจจุบนั   นอกจากน้ี  ในวงการวิชาการพุทธศาสน์ศึกษาระดบัสากล การศึกษาวิจยัในทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาเถรวาทบาลีก าลงัอยู่ในภาวะวิกฤต ขาดแคลนทั้งบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญ และ 
การสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น ในประเทศศรีลงักา ซ่ึงเคยมีการศึกษาวิจยัทางพระพุทธศาสนาเถรวาทบาลีอย่าง
เขม้แข็ง ก็ก าลงัอยูใ่นภาวะถดถอยอนัเน่ืองมาจากภาวะสงครามภายในประเทศ ในทวีปยุโรปและอเมริกาก็เช่นกนั 
การศึกษาวิจยัทางพระพุทธศาสนาเถรวาทบาลีก็ก าลงัประสบปัญหาอยา่งยิ่ง เน่ืองจากทิศทางการเมืองไดท้  าให้ภูมิ
รัฐศาสตร์ของโลกวิชาการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น เพื่อพฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
บาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษาให้มีความทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง จะท าให้การพฒันาความรู้และการศึกษาวิจยั
ทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นเสาหลกัส าคญัในการค ้ าจุนสังคมไทยท่ีมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา และสามารถเป็นฐานวชิาการส าคญัต่อวงวชิาการพุทธศาสน์ศึกษาในระดบัสากลดว้ย  
12.   ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร สาขาวิชาภาษาเอเชียใตจ้  าเป็นตอ้งปรับปรุงเน้ือหาของหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา เพื่อสร้างนกัวิชาการและนกัวิจยัท่ีสามารถน าความรู้
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต ภารตวิทยา และพุทธศาสน์ศึกษาไปบูรณาการ เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆเพื่อ
แกปั้ญหาทางสังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ   
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12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั จากพนัธกิจของคณะอกัษรศาสตร์ท่ีวา่ “คณะอกัษรศาสตร์เป็น
สถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อสนองความตอ้งการของสังคมทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื” นั้น สาขาจึงมีพนัธกิจหลกั ในการพฒันานิสิตใหมี้ความรู้ ความสามารถทางวชิาการภาษาบาลี-
สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม อีกทั้งมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาออกไปเป็นผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต พุทธ
ศาสน์ศึกษา ทดแทนบุคลากรท่ีก าลงัขาดแคลนในปัจจุบนั   
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี  -ไม่มี- 
 13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้–ไม่มี- 
*14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

  1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา มุ่งสร้างนกัวชิาการ 
ท่ีมีความรู้ทางวชิาการภาษาบาลี-สันสกฤต และ/หรือ พุทธศาสน์ศึกษาอยา่งลึกซ้ึง สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้ 
  1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา ก่อตั้งข้ึนในปี 2557 โดย
เน้นการสอนและการวิจยัดา้นภารตวิทยาซ่ึงครอบคลุมขอบข่ายทางวิชาการหลายดา้นตามความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รียน   เป็นหลักสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตหลักสูตรแรกท่ีเปิดสอนทั้งภาษาและวรรณคดีบาลี-
สันสกฤต รวมทั้งปรากฤต และพุทธศาสน์ศึกษา โดยท่ีนิสิตสามารถเลือกแผนการศึกษาได ้ 
   - เป็นหลกัสูตรแรกในประเทศไทยท่ีเปิดสอนภาษาทิเบตและภาษาปรากฤตเพื่อน ามาใช้ศึกษา
วรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีพุทธศาสนา 
   - เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การสอนระเบียบวิธีการศึกษาช าระคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดีพุทธศาสนาทั้งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้และเอเชียกลาง 
   - เป็นหลกัสูตรท่ีผูศึ้กษาดา้นพุทธศาสน์ศึกษาจะมีความรู้ดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี -สันสกฤต 
และภาษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารยธรรมทางพุทธศาสนาดว้ย 
  ในการปรับปรุงปี 2561 ไดจ้ดัการเพิ่มรายวิชาท่ีให้นิสิตไดศึ้กษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัภารตวิทยาและ
พุทธศาสนาร่วมสมยัในแผนการเรียนท่ีมีรายวชิาเรียน  ทั้งน้ี นิสิตสามารถเลือกแผนการศึกษาไดต้ั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา  
  1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
1.   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ระดบัสูง และมีความสามารถสร้างงานวชิาการดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต 
ภาษาปรากฤต และ/หรือดา้นพุทธศาสน์ศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  
2.   เพือ่ผลิตผลงานวิจยัหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต ปรากฤต ภารตวทิยา 
และ/หรือทางดา้นพุทธศาสน์ศึกษา ใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
3.   เพื่อสร้างนกัวชิาการทางดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต ปรากฤต วรรณคดีพุทธศาสนา ภารตวทิยา และ/
หรือพุทธศาสน์ศึกษา ในระดบัสูง ผูส้ามารถเป็นหลกัทางวชิาการในสถาบนัการศึกษา หรือ องคก์รรัฐและเอกชน
ได ้

  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
1.  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตบณัฑิตดา้นบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการดา้น
ภารตวทิยาอยา่งลึกซ้ึง  สามารถสร้างงานวชิาการดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต ภาษาปรากฤต และ/หรือ
ดา้นพุทธศาสน์ศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  และบูรณาการความรู้เขา้กบัสังคม
ปัจจุบนัได ้ โดยมีทกัษะการศึกษาวจิยัปัญหาเก่ียวกบัภารตวทิยาอยา่งกวา้งขวาง 
2.   เพื่อผลิตผลงานวิจยัหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต ปรากฤต ภารตวทิยา 
และ/หรือทางดา้นพุทธศาสน์ศึกษา ใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
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   1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มีคุณค่าของสังคม
โลกซ่ึงประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม   (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิด
แกปั้ญหา) 4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ มีทกัษะการบริหารจดัการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะ
ผูน้ า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ      9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาบาลี-สันสกฤต และ
พุทธศาสน์ศึกษา คือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการภาษาบาลี -สันสกฤต และ/หรือพุทธศาสน์ศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ   รู้จกัวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษแ์หล่งความรู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อคน้ควา้และพฒันางานวจิยัระดบัสูงใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
แผนการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
ความทนัสมยัต่อเหตุการณ์ใน
สงัคมไทย 

1. ปรับโครงสร้างหลกัสูตร โดยเพ่ิมและลดรายวชิาให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความจ าเป็นในปัจจุบนั 
2. ติดตามการเปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้ดา้นภาษาบาลี-
สนัสกฤต และ พทุธศาสน์ศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรท่ี
คลา้ยคลึงกนัในมหาวทิยาลยัอ่ืนเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตร 

1. มคอ.02 
2. รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตรจากมุมมองของ 
- บณัฑิต 
- ผูว้า่จา้ง 
- อาจารยผ์ูส้อน 
- อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
- ผูท้รงคุณวฒิุ 

แผนการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์ 1. สนบัสนุนใหค้ณาจารยพ์ฒันาความรู้ทางวชิาการและ
ต าแหน่งทางวชิาการตามหลกัเกณฑข์องคณะอกัษรศาสตร์ 
2.  สนบัสนุนใหค้ณาจารยส์ร้างสรรคง์านวชิาการจาก
รายวชิาท่ีสอน 

1. สถิติงานวจิยั งานวชิาการของ
คณาจารยต์ามหลกัเกณฑข์อง
คณะอกัษรศาสตร์ 
2. งานสร้างสรรค ์นวตักรรม
เพื่อการเรียนการสอนดา้นบาลี-
สนัสกฤตและพทุธศาสน์ศึกษา 

แผนการพฒันาศกัยภาพบณัฑิตให้
มีทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา
เก่ียวกบัภารตวทิยาอยา่งกวา้งขวาง 

1. เพ่ิมรายวชิาสมัมนาภารตวทิยา 
2. สนบัสนุนใหนิ้สิตตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานทาง
วารสารหรือส่ือออนไลน์ 

1. โครงสร้างหลกัสูตร  
ประมวลรายวชิา สมัมนาภารต
วทิยา 
2. กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
ผลงานเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์
ของนิสิตในหลกัสูตรต่อปี 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
             ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

            ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาปกติ   ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
           ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม -ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม -พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน-กรกฎาคม 

  ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม -ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม -พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน-กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม – มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน – กรกฎาคม 

  2.2     คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
1.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่
ปริญญาเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า  
2.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร
ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
3.  ผูป้ระสงคจ์ะเรียนสาขาภาษาบาลี-สันสกฤต ตอ้งมีพื้นฐานภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตมาก่อน  
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4.  ผูป้ระสงคจ์ะเรียนสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ควรจะมีพื้นฐานภาษาบาลี หรือ ภาษาสันสกฤต    หรือ ภาษาใด
ภาษาหน่ึงท่ีใชใ้นวรรณคดีพุทธศาสนา หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เห็นสมควร โดยไม่นบัหน่วยกิต  
5.  มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
6.  คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตของสาขาวชิาฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์พิจารณาแลว้
เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 
*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
         หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
        หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบ
ในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 
    อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันา

ความรู้ดา้นภาษาบาลีและสันสกฤต  และ/หรือพุทธศาสน์ศึกษา ผูป้ระสงคท่ี์จะศึกษาสายภาษาบาลี-สันสกฤตจะตอ้ง
มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาและวรรณคดีบาลี -สันสกฤตเป็นอย่างดี  นอกจากน้ี ย ังควรมีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและภารตวิทยาดว้ย   ผูป้ระสงค์ท่ีจะศึกษาสายพุทธศาสน์ศึกษาจะตอ้งมีความรู้ทางพุทธศาสน์
ศึกษาด้านต่างๆ และควรมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีพุทธศาสนา และภารตวิทยาด้วย แต่ผูท่ี้เขา้
ศึกษาในหลักสูตรทั้ งสองสายส่วนใหญ่เป็นผูจ้บการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตหรือปริญญามหาบณัฑิตใน
สาขาวิชาอ่ืนซ่ึงตอ้งการต่อยอดทางวิชาการด้านภารตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเดิม   จึงมีความรู้พื้นฐานไม่
เพียงพอ จึงเป็นอุปสรรคในการศึกษารายวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นวิชาสัมมนา  ตลอดจนการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคมัภีร์และ
ภาษาอินเดียโบราณ   

2.4    กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 
  แนะน ารายวชิาท่ีจ าเป็นในระดบัปริญญาบณัฑิตของสาขาวชิาภาษาบาลีสันสกฤต และของสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ฯลฯ ให้แก่นิสิตแรกเขา้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร นอกจากน้ี สาขาวิชาได้บรรจุ
รายวชิาใหม่บางรายวชิา เพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตแรกเขา้ไดเ้ลือกเรียนตามสายท่ีตนสนใจ  อนัเป็นความรู้พื้นฐานในการ
เรียนวชิาสัมมนาและการท าวทิยานิพนธ์    
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  2.5    แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม่ 3 3 3 3 3 
นิสิตเก่า 8 11 12 14 17 

รวม 11 14 15 17 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 1 - 4 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   
   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน 920000.00 920000.00 920000.00 920000.00 920000.00 
ธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2440805.19 2440805.19 2440805.19 2440805.19 2440805.19 
รวมรายรับ 3360805.19 3360805.19 3360805.19 3360805.19 3360805.19 

   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ 

     

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร    2,755,325     2,755,325     2,755,325     2,755,325     2,755,325  
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)       519,481        519,481        519,481        519,481        519,481  

3. ทุนการศึกษา         -          -          -         -          - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั                  -                     -                     -                     -                     -    

รวม (ก)    3,320,805     3,320,805     3,320,805     3,320,805     3,320,805  
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภณัฑ ์         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000  

รวม (ข)         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000  
รวม (ก) + (ข)    3,360,805     3,360,805     3,360,805     3,360,805     3,360,805  
จ านวนนิสิต *                 11                 14                 15                 17                 20  
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต       168,040        168,040        168,040        168,040        168,040  
* หมายเหต ุ จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง   
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2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั     -ไม่มี-  

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 60 หรือ 72  หน่วยกิต   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
 แบบ 1.1 60 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
 แบบ 1.2 72 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 8 ปี 
 แบบ 2.1 60 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
 แบบ 2.2 72 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 8 ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
   

 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 60 72 60 72 
จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน - - 24 24 

- รายวชิาบงัคบัร่วม - - 6 6 
- รายวชิาบงัคบั   6 6 
- รายวชิาเลือก - - 12 12 

จ านวนหน่วยวทิยานิพนธ์ 60 72 36 48 
 

  ในภาคการศึกษาภาคใดท่ีนิสิตไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา  นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
และประเมินผลเป็น S/U 

3.1.3 รายวชิา 
 3.1.3.1 แบบ 1.1  
วทิยานิพนธ์ (60 หน่วยกิต) 
2221829 วทิยานิพนธ์       60 หน่วยกิต 
   Dissertation 
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 3.1.3.2 แบบ 1.2  
วทิยานิพนธ์ (72 หน่วยกิต) 
2221830 วทิยานิพนธ์       72 หน่วยกิต 
   Dissertation 
 3.1.3.3  แบบ 2.1  
 สายภาษาบาลี-สันสกฤต 

  รายวชิาบงัคบัร่วม (6   หน่วยกิต) 
2221604             สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา 3(3–0–9) 

    Seminar on History and Civilization of Buddhism 
  2221606*   สัมมนาภารตวทิยา      3(3–0–9) 
     Seminar on Indology 
   รายวชิาบงัคบั (6   หน่วยกิต) 

2221701  สัมมนาวรรณคดีบาลี      3(3–0–9) 
   Seminar on History of Pali Literature        

  2221702  สัมมนาวรรณคดีสันสกฤต     3(3–0–9) 
     Seminar on Sanskrit Literatur 

รายวชิาเลือก (12 หน่วยกิต)  
  2221601 สัมมนาไวยากรณ์บาลีสันสกฤต     3(3–0–9) 
           Seminar on Pali and Sanskrit Grammar 

2221602 สัมมนาไวยากรณ์และวรรณคดีปรากฤต    3(3–0–9)  
   Seminar on Prakrit Grammar and Literature 

2221603 สัมมนาววิฒันาการแนวคิดทางพุทธศาสนา    3(3–0–9) 
        Seminar on the Development of Buddhist Concepts  

2221703  สัมมนาประวติัวรรณคดีบาลี     3(3–0–9) 
   Seminar on History of Pali Literature        

2221704  สัมมนาประวติัวรรณคดีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on History of Sanskrit Literature 

2221705 สัมมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย     3(3–0–9) 
   Seminar on Indian Philosophical Texts  

2221706  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลีสันสกฤต    3(3–0–9) 
   Seminar on Pali and Sanskrit Literary Theories  

 

                                                           
* รายวชิาเปิดใหม่ 
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2221707 สัมมนาคมัภีร์สันสกฤตในพุทธศาสนา    3(3–0–9) 
   Seminar on Buddhist Sanskrit Texts  

2221708 สัมมนาจารึกบาลีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on Pali and Sanskrit Inscriptions  

2221710 ภาษาทิเบตเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา 1     3(2–2–8) 
   Tibetan for Buddhist Studies I  

2221711 ภาษาทิเบตเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา 2     3(2–2–8) 
   Tibetan for Buddhist Studies II   
2221712  สัมมนาตวับทคมัภีร์พุทธศาสนาเชิงเปรียบเทียบ   3(3–0– 9) 

   Seminar on Comparative Textual Studies of Buddhist Scriptures  
2221713  สัมมนานาฏยศาสตร์และการละครสันสกฤต   3(3–0–9) 

   Seminar on Sanskrit Dramaturgy  
2221714 สัมมนาพุทธศิลป์      3(3–0–9) 

   Seminar on Buddhist Art 
2221715  สัมมนาวรรณคดีพุทธศาสนา     3(3–0–9) 

   Seminar on Buddhist Literature 
2221716  สัมมนาคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลีและสันสกฤต 3(3–0–9)  

   Seminar on Manuscripts of Pali and Sanskrit Buddhist Texts  
2221717  สัมมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษาบาลี สันสกฤต และปรากฤต  3(3–0–9)  

   Seminar on Narrative Literature in Pali Sanskrit and Prakrit  
2221718  สัมมนาวรรณคดีประเภทศาสตร์     3(3–0–9)  

   Seminar on Shastra Literature  
2221719 สัมมนาพุทธศาสนากบัสังคม      3(3–0–9) 
   Seminar on Buddhism and Society 
2221801  การวจิยัหวัขอ้เฉพาะ      3(3–0–9) 
   Independent Research 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต    S/U 
   Doctoral Dissertation Seminar 
2221897 การสอบวดัคุณสมบติั      S/U 
   Qualifying Examination 
2221826  วทิยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

   Dissertation 
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 สายพุทธศาสน์ศึกษา  
  รายวชิาบงัคบัร่วม (6   หน่วยกิต) 

2221604           สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา 3(3–0–9) 
    Seminar on History and Civilization of Buddhism 

2221606*          สัมมนาภารตวทิยา 3(3–0–9) 
    Seminar on Indology 

   รายวชิาบงัคบั (6   หน่วยกิต) 
2221603 สัมมนาววิฒันาการแนวคิดทางพุทธศาสนา    3(3–0–9) 

        Seminar on the Development of Buddhist Concepts  
2221719 สัมมนาพุทธศาสนากบัสังคม     3(3–0–9)  

   Seminar on Buddhism and Society 
รายวชิาเลือก (12 หน่วยกิต)  
2221601 สัมมนาไวยากรณ์บาลีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on Pali and Sanskrit Grammar  
2221602  สัมมนาไวยากรณ์และวรรณคดีปรากฤต    3(3–0–9) 
       Seminar on Prakrit Grammar and Literature  

  2221701     สัมมนาวรรณคดีบาลี      3(3–0–9) 
     Seminar on Pali Literature 

2221702  สัมมนาวรรณคดีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on Sanskrit Literature  

2221703  สัมมนาประวติัวรรณคดีบาลี     3(3–0–9) 
   Seminar on History of Pali Literature        

2221704  สัมมนาประวติัวรรณคดีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on History of Sanskrit Literature  

2221705 สัมมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย     3(3–0–9) 
   Seminar on Indian Philosophical Texts  

2221706 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลีสันสกฤต    3(3–0–9) 
   Seminar on Pali and Sanskrit Literary Theories  

2221707  สัมมนาคมัภีร์สันสกฤตในพุทธศาสนา    3(3–0–9) 
   Seminar on Buddhist Sanskrit Texts  

2221708 สัมมนาจารึกบาลีสันสกฤต     3(3–0–9) 
   Seminar on Pali and Sanskrit Inscriptions  

                                                           
*

 รายวชิาเปิดใหม่ 
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2221710 ภาษาทิเบตเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา 1     3(2–2–8) 
   Tibetan for Buddhist Studies I  

2221711 ภาษาทิเบตเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา 2     3(2–2–8) 
   Tibetan for Buddhist Studies II   
2221712  สัมมนาตวับทคมัภีร์พุทธศาสนาเชิงเปรียบเทียบ   3(3–0–9) 

   Seminar on Comparative Textual Studies of Buddhist Scriptures  
2221713 สัมมนานาฏยศาสตร์และการละครสันสกฤต   3(3–0–9) 

   Seminar on Sanskrit Dramaturgy  
2221714 สัมมนาพุทธศิลป์      3(3–0–9) 

   Seminar on Buddhist Art 
2221715  สัมมนาวรรณคดีพุทธศาสนา     3(3–0–9) 

   Seminar on Buddhist Literature 
2221716  สัมมนาคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลีและสันสกฤต 3(3–0–9)  

   Seminar on Manuscripts of Pali and Sanskrit Buddhist Texts  
2221717 สัมมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษาบาลี สันสกฤต และปรากฤต  3(3–0–9)  

   Seminar on Pali Sanskrit and Prakrit Narrative Literature   
2221718  สัมมนาวรรณคดีประเภทศาสตร์     3(3–0–9)  

   Seminar on Shastra Literature  
2221801  การวจิยัหวัขอ้เฉพาะ      3(3–0–9) 
   Independent Research 
2221894  สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต    S/U 
   Doctoral Dissertation Seminar 
2221897  การสอบวดัคุณสมบติั      S/U 
   Qualifying Examination 
2221826  วทิยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

   Dissertation 
 3.1.3.4  แบบ 2.2   
 สายภาษาบาลี-สันสกฤต 
รายวชิาบงัคบัร่วม (6 หน่วยกิต) 
รายวชิาเรียนเหมือน แบบ 2.1  
รายวชิาบงัคบั (6 หน่วยกิต) 
รายวชิาเรียนเหมือน แบบ 2.1   
รายวชิาเลือก (12 หน่วยกิต)  
เหมือน แบบ 2.1  
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2221828             วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
        Dissertation 

 สายพุทธศาสน์ศึกษา  
รายวชิาบงัคบัร่วม (6 หน่วยกิต) 
รายวชิาเรียนเหมือน แบบ 2.1  
รายวชิาบงัคบั (6 หน่วยกิต) 
รายวชิาเรียนเหมือน แบบ 2.1  
รายวชิาเลือก (12 หน่วยกิต)  
รายวชิาเรียนเหมือน แบบ 2.1  
2221828              วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

                Dissertation 
 

3.1.2 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แบบ 1.1  

 หน่วยกิต 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 

2221829 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 
2221829 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 
2221829 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 
2221829 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 
2221829 วทิยานิพนธ์  12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  12 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 

2221829 วทิยานิพนธ์  12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  12 
3.1.4.1 แบบ 1.2  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาต้น 
2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาปลาย 

2221830 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
3.1.4.3 แบบ 2.1 สายภาษาบาลี-สันสกฤต  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
2221601   สัมมนาไวยากรณ์บาลีสันสกฤต  3  
2221606*   สัมมนาภารตวทิยา  3 
2221xxx   รายวชิาเลือก  3 

รวม  9 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

    2221604       สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา   3 
2221702   สัมมนาวรรณคดีสันสกฤต  3 
2221xxx   รายวชิาเลือก  3 

รวม  9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

2221xxx รายวชิาเลือก  3 
2221xxx รายวชิาเลือก  3 
2221826 วทิยานิพนธ์  3 

รวม  9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

2221826 วทิยานิพนธ์  9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  9 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 

2221826 วทิยานิพนธ์  12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  12 

                                                           
* รายวชิาเปิดใหม่ 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 
2221826 วทิยานิพนธ์  12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  s/u 

รวม  12 
 
3.1.4.4  แบบ 2.1 สายพุทธศาสน์ศึกษา  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
2221603   สัมมนาววิฒันาการแนวคิดทางพุทธศาสนา  3  
222606*   สัมมนาภารตวทิยา  3 
2221xxx  รายวชิาเลือก  3 

รวม  9 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

2221604  สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา  3 
2221719  สัมมนาพุทธศาสนากบัสังคม  3  
2221xxx  รายวชิาเลือก  3 

รวม  9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

2221xxx รายวชิาเลือก 3 
2221xxx รายวชิาเลือก 3 
2221826 วทิยานิพนธ์ 3 

รวม 9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

2221826 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 
2221826 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 
 
 

                                                           
*

 รายวชิาเปิดใหม่ 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 
2221826 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 
 
3.1.4.5 แบบ 2.2  สายภาษาบาลี-สันสกฤต  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
2221701  สัมมนาวรรณคดีบาลี 3  
2221606* สัมมนาภารตวทิยา 3 
2221xxx  รายวชิาเลือก 3 

รวม 9 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

    2221604      สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา              3 
2221702     สัมมนาวรรณคดีสันสกฤต 3 
2221xxx  รายวชิาเลือก 3 

รวม 9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

2221xxx รายวชิาเลือก 3 
2221xxx รายวชิาเลือก 3 

รวม 6 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

2221828 วทิยานิพนธ์ 6 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 6 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 

2221828 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 

2221828 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 

                                                           
*

 รายวชิาเปิดใหม่ 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาต้น 
2221828 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาปลาย 

2221828 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 
 

3.1.4.6  แบบ 2.2 สายพุทธศาสน์ศึกษา   
ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 

2221603  สัมมนาววิฒันาการแนวคิดทางพุทธศาสนา 3  
2221606*    สัมมนาภารตวทิยา 3 
2221xxx  รายวชิาเลือก 3 

รวม 9 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

2221604  สัมมนาประวติัและอารยธรรมพุทธศาสนา 3 
2221719 สัมมนาพุทธศาสนากบัสังคม 3  
2221xxx  รายวชิาเลือก 3 

รวม 9 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

2221xxx รายวชิาเลือก 3 
2221xxx รายวชิาเลือก 3 

รวม 6 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

2221828 วทิยานิพนธ์ 6 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 6 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 

2221828 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 

                                                           
* รายวชิาเปิดใหม่ 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 
2221828 วทิยานิพนธ์ 9 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 9 
    ปีที ่4 ภาคการศึกษาต้น 

2221828 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาปลาย 

2221828 วทิยานิพนธ์ 12 
2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต s/u 

รวม 12 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
  3.1.6  เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ต าแหน่งทางวชิาการ   

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

 
 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สถาบนั ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวชิาการ (ยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 

งาน
วจิยั 

ต ารา หนงัสือ 
 

บทความ 
วชิาการ 

ผลงาน 
วชิาการใน 
ลกัษณะอ่ืน  

ผลงาน
วชิาการ 
รับใช้
สงัคม 

1. ผศ.ดร.ชานป์วิชช ์ ทดัแกว้ 
3-8207-00007-88-9 
 

Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Indology and Tibetology 
Buddhist Studies 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต 

University of Munich 
Kyoto University 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 
2547 
2541 

5 - - 6 2 2 

2. อ.ดร.สมพรนุช  ตนัศรีสุข 
3-1201-00701-93-4 

Ph.D. 
อ.ม. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั1) 

Comparative Religion 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต 
ภาษาไทย 

University of Bonn 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 
2551 
2547 

2 - - 2 4 6 

3. ผศ.ดร.อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล 
3-1101-99074-63-1 

อ.ด. 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั1) 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2552 
2544 

5 - - 3 - - 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ 

1. ทศันีย ์ สินสกลุ 
3-1014-01028-73-3 

ผศ. อ.ม. 
อ.บ. 

บาลีและสนัสกฤต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บาลีและสนัสกฤต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ภควทัคีตา: หนทางสู่โมกษะ 
คมัภีร์ปุราณะ 

2. เชษฐ์ ติงสญัชลี 
3-1009-04932-53-6 

รศ. Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั1) 

History of Art, NMIHACM  India 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ, มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวติัศาสตร์ศิลปะ, มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เจดียใ์นศิลปะพม่า-มอญ : พฒันาการทางดา้นรูปแบบตั้งแต่
ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมณัฑเล. กรุงเทพ: ส านกัพิมพเ์มือง
โบราณ, 2556. 
ศิลปะชวา. กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2558. 
ประวติัศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ 
รูปแบบ พฒันาการ ความหมาย . กรุงเทพ: ส านกัพิมพมิ์วเซียม
เพรส, 2558. 
 



26 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม - 
 4.2 ช่วงเวลา - 
 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน - 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  

  วิทยานิพนธ์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงก าหนดใหนิ้สิตระดบัปริญญาเอก
ท่ีจะส าเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับ
ให้ตีพิมพ ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองเพื่อให้การด าเนินงานของหลกัสูตร
สอดคลอ้งตามพนัธกิจในการสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ่   
  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษาก าหนดให้
นิสิตในหลักสูตรทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ขั้นสูง จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกแบบการวิจยัอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั วิเคราะห์
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลตามท่ีออกแบบไว ้สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาอยา่งเหมาะสม 
นิสิตจะต้องน าวิทยานิพนธ์นั้นไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือหนังสือรวมบทความวิชาการท่ีมีการ
กลัน่กรองโดยผูท้รงคุณวฒิุก่อนส าเร็จการศึกษา ตามขอ้ก าหนดของบณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  การท าวิทยานิพนธ์น้ีจะพฒันานิสิตไปสู่ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรฯ ทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รู้ลึก มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ทกัษะการบริหารจดัการ ใฝ่รู้ และรู้จกัวธีิการเรียนรู้ 

5.3 ช่วงเวลา 
   นิสิตจะตอ้งสอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั “ผา่น” 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่าด้วยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  แบบ 1.1  60 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1  36 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2  48 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
  ทุกรายวิชามีเน้ือหาเก่ียวกบัพฒันาการดา้นการวิจยัทางภาษาบาลี-สันสกฤต และ/หรือ พุทธศาสน์ศึกษา ท่ี
จะจุดประกายความสนใจในการท างานวิจยัให้แก่นิสิต และเตรียมความพร้อมนิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ ใน
ระหว่างท่ีนิสิตเรียนรายวิชาต่างๆ อาจารยผ์ูส้อนและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะติดตามความกา้วหนา้และ
พฒันาการของนิสิตอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบถึงความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์เบ้ืองตน้ คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรจะด าเนินการแนะน าอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าวให้นิสิตเขา้พบเพื่อหารือเก่ียวกบั
ความสนใจเบ้ืองตน้นั้น และแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลเร่ิมตน้ตั้งแต่การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ เพื่อประเมินความเป็นไป
ไดแ้ละความเหมาะสมของโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยการศึกษา
ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 
 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-7 คน  องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีดงัน้ี 

1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือผูท่ี้ประธานฯ มอบหมายใหเ้ป็นประธาน 
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)ในกรณีเช่นน้ีให้นบัเป็น 1 คน 
3. ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 1 คน 
4. อาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ย 2 คน 

 
 กรณีท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ  อาจมีจ านวนมากกวา่ท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 อน่ึง ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้นิสิตท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษาตอ้งมีบทความวจิยัจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น  หรือเป็นวารสารวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
 นิสิตท่ีศึกษาในหลกัสูตรแบบ 1 ตอ้งเผยแพร่ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบบั และแบบ 2 
อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
นิสิตสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนไปผลิตผล
งานวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดีบาลี-
สันสกฤต หรือพุทธศาสน์-ศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 

- มอบหมายงานให้นิสิตคน้ควา้วิจยัตามหวัขอ้ท่ีสนใจ  โดย
บูรณาการความรู้ต่างๆ ท่ีได้เรียนมาร่วมกบัศาสตร์สาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ให้นิสิตเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการ
ระดบัชาติ 

นิสิตมีความเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ปัญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารตวทิยาอยา่งกวา้งขวาง 

- รายวิชาสัมมนาภารตวิทยา เพื่อกระตุน้ให้นิสิตใช้ความรู้
ในการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารตวทิยา 

- กิจกรรมภารตวิทยาสู่สังคม ให้นิสิตเผยแพร่ผลการศึกษา
วเิคราะห์ทางส่ือออนไลน์ต่างๆ 
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  2.   การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

    

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 
1.1 รู้รอบ   
มีความรู้รอบดา้นภาษาบาลี-สันสกฤต            
ภารตวทิยา และ/หรือพุทธศาสน์ศึกษา และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การสอนแบบบรรยาย บรรยายเชิงอภิปราย การให้
นิสิตฝึกวเิคราะห์ดว้ยการท าแบบฝึกหดั  
- การจดัสัมมนาและบรรยายพิเศษโดยผูท้รงคุณวฒิุ
ทั้งในและต่างประเทศ และก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วม 

- การสอบขอ้เขียน 
- การประเมินรายงานของนิสิต 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.2 รู้ลึก  
มีความรู้ดา้นภาษาบาลี-สันสกฤต ภารตวทิยา 
และ/หรือพุทธศาสน์ศึกษาอยา่งดี  

- การสอนแบบสัมมนา  
- การก าหนดใหนิ้สิตเสนอผลงานในท่ีประชุมทาง
วชิาการ  
- การก าหนดใหนิ้สิตคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ  
- การก าหนดใหตี้พิมพผ์ลงานวชิาการ 

- การประเมินรายงานและการน าเสนอผลงานของ
นิสิต 
- การประเมินผลงานของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. มีคุณธรรม 
2.1 มีคุณธรรม 
 ศรัทธาและยดึมัน่ความดีงาม มีศีลธรรม  ซ่ือสัตย์
สุจริต ตระหนกัถึงคุณค่าความเป็นมนุษยใ์นมิติ
ต่างๆ  รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองและรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีจดัโดยคณะ  มหาวทิยาลยั  หรือ
หน่วยงานภายนอก 

- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 

2.2 มีจรรยาบรรณ  
ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
นกัวชิาการและนกัวจิยั 

- การฝึกใหนิ้สิตเขียนผลงานทางวชิาการโดยปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณนกัวิจยั 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินบทความทางวิชาการ 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 

3. คิดเป็น 
3.1 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
สามารถวเิคราะห์แบบองคร์วมและสมเหตุผล 
สังเคราะห์และประเมินคุณค่าอยา่งมีวจิารณญาณ 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
 

- การสอบขอ้เขียน 
- การประเมินรายงาน 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 

3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถริเร่ิม พฒันาองคค์วามรู้ดา้นภาษาบาลี-
สันสกฤต หรือพุทธศาสน์ศึกษา 

- การฝึกใหนิ้สิตตั้งประเด็นปัญหา 
- การมอบหมายใหท้ ารายงาน ฝึกคิดหวัขอ้รายงาน 
 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 

3.3 มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา 
สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและรู้จกัเลือกวธีิ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
- การฝึกปฏิบติัโดยใชก้รณีศึกษา 
- การมอบหมายใหท้ ารายงาน 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
- การสอบวทิยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ท าเป็น 
4.1 มีทกัษะทางวชิาชีพ  
ติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัดา้นภาษาบาลี-สันสกฤต 
หรือพุทธศาสน์ศึกษา สามารถต่อยอดองคค์วามรู้ และ
ประยกุตค์วามรู้ไปแกปั้ญหาได ้

- การสอนแบบสืบสอบโดยมอบหมาย
งานใหนิ้สิตคน้ควา้และท ารายงาน 
-  การก าหนดให้นิสิตเข้า ร่วมฟังการ
ประชุมทางวิชาการ และการอภิปรายเชิง
วชิาการ 
 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.2 มีทกัษะทางการส่ือสาร 
- ใชภ้าษาไทยไดดี้มากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ
น าเสนอผลงานทางวชิาการได ้
- ใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
- อ่านแปลภาษาบาลี สันสกฤต ปรากฤต จีน ทิเบต หรือ
ภาษา ต่างประ เทศ อ่ืน ซ่ึ งใช้บัน ทึกคัม ภี ร์ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาได ้

 
- การสอนแบบสืบสอบโดยก าหนดให้
นิสิตคน้ควา้และท ารายงาน 
- การสอนแบบสัมมนา 
-  การก าหนดให้นิสิตเข้า ร่วมฟังการ
ประชุมทางวิชาการ และการอภิปรายเชิง
วชิาการ  
- การก าหนดให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือ
โครงงานวชิาการ 
- การก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงาน
วิชาการหน้าชั้นและให้มีการวิพากษ์การ
น าเสนอ 
- การมอบหมายตวับทคมัภีร์ส าคญัทาง
พุทธศาสนาใหนิ้สิตแปล 
- การจดัตั้งกลุ่มการเรียนรู้การแปลภาษา
บาลี สันสกฤตและปรากฤต ก าหนดให้
นิสิตเขา้ร่วมโดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา 

 
- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- การประเมินการวพิากษก์ารน าเสนอ 
- การประเมินผลงานของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อสืบคน้ วิเคราะห์ 
และติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อ
น าเสนอผลงานวชิาการได ้

- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้อบรมเพิ่มเติม
ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- การประเมินการเขา้ร่วมการอบรม 

4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาวจิยั 

- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้อบรมเพิ่มเติม
ทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

- การประเมินการเขา้ร่วมการอบรม 

4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ  
สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และรู้จกัท างานเป็นหมู่
คณะ 

- การสอนแบบสืบสอบโดยก าหนดให้
นิสิตคน้ควา้และท ารายงาน 
- การก าหนดให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือ
โครงงานวชิาการ 
- การก าหนดให้นิสิตท ากิจกรรมร่วมกนั 
เช่น การวิจัยเป็นกลุ่ม การท ากิจกรรม
นอกหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการ
จดัการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา
วทิยานิพนธ์ 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินโครงงาน 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม  
- การประเมินการจดักิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ใฝ่รู้และรู้จักวธีิการเรียนรู้ 
5.1 ใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

- การสอนแบบสืบสอบโดยก าหนดให้นิสิตอ่าน
และคน้ควา้เพิ่มเติม 
- การก าหนดใหนิ้สิตท ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรดา้น
วิชาการด้วยตนเอง เช่น การจดับรรยายพิเศษใน
หัวข้อท่ีนิสิตสนใจ การแลกเปล่ียนทางวิชาการ
ระหวา่งนิสิต 
 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการจดักิจกรรมของนิสิต 

5.2 รู้จกัวธีิการเรียนรู้  
รู้จกัเทคนิค วธีิและกระบวนการในการเรียนรู้ 
สามารถน าไปใชแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 

- การสอบแบบสืบสอบโดยก าหนดให้นิสิตอ่าน
และคน้ควา้เพิ่มเติม 
- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ส่งเสริมใหนิ้สิตจดักลุ่ม
แบบ study group โดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา 
-  การก าหนดให้ นิ สิต ริ เ ร่ิมท า กิจกรรม เสริม
หลักสูตรด้านวิชาการด้วยตนเอง เช่น การจัด
บรรยายพิเศษในหวัขอ้ท่ีนิสิตสนใจ การแลกเปล่ียน
ทางวชิาการระหวา่งนิสิต 

- การประเมินรายงาน 
- การประเมินการจดักิจกรรมของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 
เป็นผูน้ ากลุ่มกิจกรรมทางวิชาการ รับฟังความ
คิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 

การก าหนดให้นิสิตจดักิจกรรมทางวิชาการเสริม
หลกัสูตร 

การประเมินการจดักิจกรรมของนิสิต 

7. มีสุขภาวะ 
รู้ จัก ดูแล สุขภาพกายและ จิตของตน เอง  มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ปรับตวัได ้ทนสภาพกดดนั
ได ้

การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะท่ีจดัโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
มีจิตส านึกห่วงใยสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณ
สมบติั มีจิตอาสา มุ่งท าประโยชน์ใหส้ังคม 

การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท่ีพัฒนาจิต
อาสาและส านึกสาธารณะท่ี จัดโดยคณะของ
มหาวทิยาลยั หรือหน่วยงานภายนอก 

การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
ส านึกในคุณค่าของตน คุณค่าความเป็นไทย
รวมทั้ งตระหนัก ถึ งคว ามหลากหลายท า ง
วฒันธรรม  และสามารถท างานและอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นท่ีมีวฒันธรรมและความเช่ือท่ีแตกต่าง 

- การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมพิธีพระราชทานน ้ า
สงกรานตแ์ด่อาจารยอ์าวโุส 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะ 
-  ก า รก า หนดให้ นิ สิ ต เ ข้ า ร่ ว ม กิ จก รรม ท่ี มี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชาวอินเดียท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ทางดา้นศาสนา วฒันธรรม 

การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต 
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1. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรับผิดชอบรองของรายวชิา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

แบบ 1.1                   
2221829  วทิยานิพนธ์                          

กจิกรรมนอกหลกัสูตร                   
กิจกรรมศึกษารมภ ์
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวทิยานนัท ์ 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมเสวนาภารตวทิยา   
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมวจิโยทยั 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
กิจกรรมพิธีพระราชทานน ้ าสงกรานตแ์ด่
อาจารยอ์าวโุสของสาขาบาลี-สนัสกฤต 

                  

กิจกรรมโครงการอกัษรใหม่ใจอาสา 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ของคณะ (กิจกรรมของคณะ) 

                  

การอบรมดา้นคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั)                   

แบบ 1.2                   
2221830  วทิยานิพนธ์                   

กจิกรรมนอกหลกัสูตร                   
กิจกรรมศึกษารมภ ์
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
กิจกรรมวทิยานนัท ์ 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมเสวนาภารตวทิยา   
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวจิโยทยั 
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมพิธีพระราชทานน ้ าสงกรานตแ์ด่
อาจารยอ์าวโุสของสาขาบาลี-สนัสกฤต 

                  

กิจกรรมโครงการอกัษรใหม่ใจอาสา  
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ของคณะ (กิจกรรมของคณะ) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
การอบรมดา้นคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั)                   

แบบ 2.1                   
สายภาษาบาล-ีสันสกฤต                   
รายวชิาบังคบัร่วม                   
2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม
พทุธศาสนา                   

2221606* สมัมนาภารตวทิยา                   

รายวชิาบังคบั                   
2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี                   
2221702  สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต                   

รายวชิาเลือก                   
2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลีสนัสกฤต                   
2221602  สมัมนาไวยากรณ์และวรรณคดี
และปรากฤต                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2221603  สมัมนาววิฒันาการแนวคิดทาง
พทุธศาสนา                   
2221703  สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี                   
2221704  สมัมนาประวติัวรรณคดีสนัสกฤต                   
2221705  สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย                   
2221706  สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี
สนัสกฤต                   
2221707  สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตใน        
พทุธศาสนา                   
2221708  สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต                   
2221710 ภาษาทิเบตเพื่อพทุธศาสน์ศึกษา  1                   
2221711 ภาษาทิเบตเพื่อพทุธศาสน์ศึกษา  2                   
2221712  สมัมนาตวับทคมัภีร์พทุธศาสนา
เชิงเปรียบเทียบ                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ
ละครสนัสกฤต                   
2221714 สมัมนาพทุธศิลป์                   
2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา                   
2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดี
พทุธศาสนา                   
2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่าภาษาบาลี 
สนัสกฤต และปรากฤต                   
2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภทศาสตร์                   
2242719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม                   

2221826   วทิยานิพนธ์                   
กจิกรรมนอกหลกัสูตร                   
กิจกรรมศึกษารมภ ์
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมวทิยานนัท ์ 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
กิจกรรมเสวนาภารตวทิยา   
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวจิโยทยั 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมพิธีพระราชทานน ้ าสงกรานตแ์ด่
อาจารยอ์าวโุสของสาขาบาลี-สนัสกฤต 

                  

กิจกรรมโครงการอกัษรใหม่ใจอาสา 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ของคณะ (กิจกรรมของคณะ) 

                  

การอบรมดา้นคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั)                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

สายพุทธศาสน์ศึกษา                   
รายวชิาบังคบัร่วม                   
2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม
พทุธศาสนา 

                  

2221606* สมัมนาภารตวทิยา                   

รายวชิาบังคบั                   
2221603  สมัมนาววิฒันาการแนวคิดทาง
พทุธศาสนา                   

2242719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม                   

รายวชิาเลือก                   
2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลีสนัสกฤต                   
2221602  สมัมนาไวยากรณ์และวรรณคดี
และปรากฤต                   
2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี                   
2221702  สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต                   



44 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2221703  สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี                   
2221704  สมัมนาประวติัวรรณคดีสนัสกฤต                   
2221705   สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย                   
2221706  สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี
สนัสกฤต                   
2221707  สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตใน        
พทุธศาสนา                   
2221708  สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต                   
2221710 ภาษาทิเบตเพื่อพทุธศาสน์ศึกษา  1                   
2221711 ภาษาทิเบตเพื่อพทุธศาสน์ศึกษา  2                   
2221712  สมัมนาตวับทคมัภีร์พทุธศาสนา
เชิงเปรียบเทียบ 

                  

2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ
ละครสนัสกฤต                   

2221714 สมัมนาพทุธศิลป์                   



45 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา                   
2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดี
พทุธศาสนา                   

2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษา
บาลี สนัสกฤต และปรากฤต                   

2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภทศาสตร์                   
2221826   วทิยานิพนธ์                   

กจิกรรมนอกหลกัสูตร                   
กิจกรรมศึกษารมภ ์
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวทิยานนัท ์ 
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมเสวนาภารตวทิยา   
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวจิโยทยั                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 
กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมพิธีพระราชทานน ้ าสงกรานตแ์ด่
อาจารยอ์าวโุสของสาขาบาลี-สนัสกฤต 

                  

กิจกรรมโครงการอกัษรใหม่ใจอาสา 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ของคณะ (กิจกรรมของคณะ) 

                  

การอบรมดา้นคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั)                   

แบบ 2.2 รายวชิาบังคบัและรายวชิาเลือก 
สายบาล-ีสันสกฤตและสายพุทธศาสน์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
เหมือนแบบ 2.1 
2221828 วทิยานิพนธ์                   

กจิกรรมนอกหลกัสูตร                   
กิจกรรมศึกษารมภ ์
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมวทิยานนัท ์ 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมเสวนาภารตวทิยา   
(กิจกรรมของหลกัสูตร) 

                  

กิจกรรมวจิโยทยั 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมภารตวทิยาสู่สงัคม 
(กิจกรรมของหลกัสูตร)                   

กิจกรรมพิธีพระราชทานน ้ าสงกรานตแ์ด่
อาจารยอ์าวโุสของสาขาบาลี-สนัสกฤต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ช่ือรายวชิา 

1.             
 มีความรู้ 

2.              
มีคุณธรรม 

3.                       
คิดเป็น 

4.                                                                             
ท าเป็น 

5.  
ใฝ่รู้และรู้จกั 
วธีิการเรียนรู้ 

6.       
มี

ภาวะ 
ผูน้ า 

7.       
มีสุข
ภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 
และส านึก 
สาธารณะ 

9. 
ด ารงความ 
เป็นไทยใน 
กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
กิจกรรมโครงการอกัษรใหม่ใจอาสา 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต 
(กิจกรรมของคณะ) 

                  

กิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย
ของคณะ (กิจกรรมของคณะ) 

                  

การอบรมดา้นคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั)                   
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U 
              ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ัญลกัษณ์  
          S หรือ U ส่วนวทิยานิพนธ์ใช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
  รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรทั้งหมดเป็นวิชาสัมมนา  เน้นการท ารายงานและน าเสนอด้วยปากเปล่า   
มุ่งให้นิสิตคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทั้งสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษค์วามรู้ และแหล่งความรู้นั้นตามความ
เหมาะสม   อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการสอนรับผิดชอบใช้ระบบ CU-CAS ในการตั้งประเด็นสัมมนาหรือรายงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรายวชิา     
  รายวิชาวิทยานิพนธ์ และเง่ือนไขการจบการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะอกัษร
ศาสตร์ก าหนด   นอกจากน้ี  ทุกปีการศึกษามีกิจกรรมวิจโยทยัซ่ึงให้นิสิตเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีตนเองสนใจ
หรือเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิ  คณาจารย์ในหลักสูตร  นิสิตในสาขาหรือ
บุคคลภายนอกสาขาเขา้ฟังก่อนท่ีนิสิตจะสอบหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือก่อนสอบเพื่อจบการศึกษาซ่ึงมีคณะกรรมการ
สอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทางคณะอยา่งเป็นทางการตรวจสอบมาตรฐานวทิยานิพนธ์อีกคร้ัง 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

        เกณฑอ่ื์นๆ .............................................................................................................................................. 
 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
          แผน ก แบบ ก1 
           เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบตอ้งเป็นระบบเปิดให้ 
    ผูส้นใจเขา้รับฟังได)้ 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
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         แผน ก แบบ ก2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
    เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบตอ้งเป็นระบบเปิดให ้
    ผูส้นใจเขา้รับฟังได)้ 
           การเผยแพร่วทิยานิพนธ์    
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ ์หรือไดรั้บการ

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บ
การตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แผน ข 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบตอ้งเป็น
ระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได)้ 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 

รายงานการค้นควา้อิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นควา้อิสระได้รับการเผยแพร่ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้
ในลกัษณะ.......................................................................................................................  

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
 3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบตอ้งเป็นระบบเปิดให ้
    ผูส้นใจเขา้รับฟังได)้ 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์   
       หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั  ซ่ึงตอ้งเป็นวารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

          หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั   

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แบบ 2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
     สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
    เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย (การสอบตอ้งเป็นระบบเปิดให ้
    ผูส้นใจเขา้รับฟังได)้ 
    การเผยแพร่วทิยานิพนธ์  
       หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวทิยาศาสตร์กายภาพ   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

          หลกัสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั   

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
 3.4 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

        เกณฑอ่ื์นๆ .............................................................................................................................................. 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารยใ์หม่ท่ีจดัโดยส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  ยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบาย  
เป้าประสงคข์องมหาวิทยาลยัในดา้นวิชาการ ดา้นวิจยัและดา้นการพฒันานิสิต    อาจารยใ์หม่ทุกคนยงัตอ้งเขา้ร่วม
การสัมมนาคณะอกัษรศาสตร์และการสัมมนาภาควิชาภาษาตะวนัออกเพื่อแนะน าตนเองต่อประชาคม และเพื่อให้
ทราบนโยบายของคณะตลอดจนทิศทางของหลกัสูตรท่ีสอน   
  สาขาวิชาให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่อาจารยใ์หม่เพื่อให้เขา้ใจวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและความส าคญัของ
รายวิชาต่างๆในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาหรือการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร  และส่งเสริม
ให้เขา้ร่วมการอบรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลยัจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการสอน การประเมินผล การเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา เป็นตน้ 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
  สาขาวิชาส่งเสริมการพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารยเ์พื่อให้การเรียนการสอน การประเมินผลมี
คุณภาพ สามารถผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตามเป้าประสงคไ์ด ้ใน 2 ดา้น ดงัน้ี 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  ส่งเสริม หรือมอบหมายให้คณาจารยเ์ขา้รับการอบรมท่ีหลกัสูตรเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และวดัผล สาขาอาจจะเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาใหค้วามรู้แก่คณาจารย ์ 
 2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  ส่งเสริมให้คณาจารยข์อรับทุนไปศึกษาต่อ หรือท าวิจยัจากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 
เชิญนกัวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถาบนั รวมถึงจากต่างประเทศมาให้ความรู้ทางวิชาการ เสวนา 
หรือจดัประชุมวชิาการ หรือจดัอบรมระยะสั้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละรายวชิา  
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
  การด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรมีคณะการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีหน้าท่ีก ากับดูแล มอบหมายความ
รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ตรวจสอบ ประเมินผลและก าหนดแนวทางควบคุมคุณภาพ  วางแผนการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7)และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเป็น
ระยะๆอยา่งนอ้ยทุกรอบ 5 ปี   ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552    โดยมีแนวทางด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  ดงัน้ี 
   1.1 ก าหนดให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน  ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
   1.2 ใหส้าขาวชิาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) และสรุปผลการด าเนินการ
เรียนการสอนของหลกัสูตร  ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-
CAS)ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลครบทุกดา้น  ตั้งแต่ขอ้มูลจ านวนนิสิต  รายละเอียดรายวชิาท่ีเปิดสอน สรุปรายวชิาของ
หลกัสูตร  การบริหารหลกัสูตร  สรุปการประเมินหลกัสูตร  คุณภาพของการสอน  ผลการด าเนินการรายวชิาท่ีมีการ
เรียนการสอน  การรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  ปัญหาการด าเนินการของหลกัสูตร  การประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู ้
ประเมินอิสระและแผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
   1.3 มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลา   โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตรท่ีคณะอกัษรศาสตร์แต่งตั้ง
ข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดและรายงานผลการประเมินให้กรรมการบริหารคณะ
พิจารณา 
2. บัณฑิต 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดคุณภาพของบณัฑิตไวใ้นผลลพัธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และของคณะอกัษรศาสตร์   มีการจดัท า
แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตและน าผลประเมินคุณภาพบณัฑิตมาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับหลกัสูตร    
3. นิสิต 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้ความส าคญักบัการคดัเลือกนิสิตเขา้ศึกษา   การดูแลให้นิสิตมีความ
พร้อมในการเรียนในหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษา   โดยพฒันานิสิตใหม่ให้มีความรู้พื้นฐานของหลกัสูตรดว้ยการ
เรียนวิชาบงัคบัร่วม   และให้มีประสบการณ์การวิจยั  ผ่านระบบการเรียนในรายวิชาสัมมนา   กิจกรรมวิจโยทยั   
การจดัอบรมทางวิชาการอ่ืนๆ  โดยค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนแก่นิสิต  ไดแ้ก่  อตัราการส าเร็จการศึกษา   ความพึง
พอใจของนิสิตต่อหลกัสูตรหรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร  การเรียนการสอนในระบบสัมมนาและกิจกรรมนอก
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอท าให้อาจารยผ์ูส้อนและนิสิตมีความคุน้เคยกนั และสามารถสนทนาในเร่ืองต่างๆ
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ทั้งทางดา้นวิชาการและการใชชี้วิตไดต้ลอดเวลา   ถึงกระนั้น  หลกัสูตรก็มีมาตรฐานในการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คุณภาพนิสิตในหลกัสูตรดงัน้ี 
  การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  มีการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน อาจารยท่ี์ปรึกษาและนิสิตจะตอ้งติดต่อส่ือสาร หารือกนั
อยา่งสม ่าเสมอ อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดเวลาท่ีนิสิตสามารถเขา้พบปรึกษาขอค าแนะน าได ้และ 
แจง้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หรือช่องทางในการส่ือสารอ่ืนๆแก่นิสิต 
  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวชิาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4. อาจารย์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารอาจารยเ์ป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร   โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ  เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลยั   แต่ละสาขาวิชามีการวิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  และวางแผนการ
ทดแทนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรกรณีท่ีมีการเกษียณ  โดยได้รับการจดัสรรงบประมาณและสนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในดา้นการสอน  การผลิตผลงานวชิาการและวิจยั   เพื่อใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตร
มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  การรับอาจารยใ์หม ่
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรเพื่อเขา้มาเป็นอาจารยใ์หม่ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของหลกัสูตร  โดยผ่านการรับสมคัรและสอบบรรจุ  จากนั้นจึงเสนอแต่งตั้งผูผ้่านการสอบคดัเลือกและ
ประเมินการปฏิบติังานตามระเบียบของมหาวิทยาลยั    กรรมการบริหารหลกัสูตรช้ีแจงผูผ้า่นการสอบคดัเลือกให้
ทราบถึงรายละเอียดของหลกัสูตร เพื่อใหอ้าจารยใ์หม่สามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ 
  การพฒันาอาจารย ์
   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้รับการอบรมในโครงการต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัและคณะ
อกัษรศาสตร์จดัข้ึน  เพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ไดแ้ก่  โครงการปฐมนิเทศ
อาจารยใ์หม่ตามหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์หม่ของมหาวทิยาลยั   โครงการอบรมดา้นการเรียนการสอน  
การประเมินผล  การผลิตผลการวิชาการ  การให้ค  าปรึกษาหรือพฒันานิสิต    ทั้งน้ี  ทุกคนจะตอ้งเขา้รับการอบรม
หรือร่วมสัมมนาเพื่อพฒันาตนเองทุกปี  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานตามขอ้ก าหนดของคณะอกัษรศาสตร์  
  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  กรรมการบริหารหลกัสูตรจดัประชุมคณาจารย ์เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหารือเร่ืองการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอ คณาจารยส์ามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามและทบทวนหลกัสูตรอย่าง
เตม็ท่ี  
 
 



55 
 
  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 
  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรจะวางแผนล่วงหนา้ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
และเพื่องบประมาณสนบัสนุน โดยพิจารณาจากความจ าเป็นในการจดัจา้ง สัดส่วนของคณาจารยใ์นหลกัสูตรกบั
นิสิต และคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษว่าจะต้องมีความช านาญเฉพาะด้านจริง  และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
5. หลกัสูตรการเรียนการสอน   การประเมินผู้เรียน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดสาระส าคญัของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมซ่ึงมีความตอ้งการนกัวชิาการดา้นบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
บูรณาการวิชาการสู่สังคมปัจจุบนั  มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัเม่ือครบรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลกัสูตร   
  กระบวนการออกแบบหลกัสูตรและวางระบบผูส้อน 
  คณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร โดยเพิ่มรายวิชาท่ีช่วยพฒันาความรู้ท่ีจ  าเป็น  และลด
รายวิชาท่ีเห็นว่าไม่จ  าเป็นหรือไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบติั    ก าหนดขอบเขตของรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาและวางตวัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์และมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน   
มีการประชุมเพื่อวางตวัอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์และมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในหวัขอ้วทิยานิพนธ์ท่ีนิสิตเสนอ 
  การจดัการเรียนการสอน 
  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสัมมนา  การวดัและประเมินผล
ในรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้   โดยก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน CU-CAS ของรายวชิา 
  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
  การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นไปตามระบบและกลไกของคณะอกัษรศาสตร์    เม่ือด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้เสร็จส้ินแลว้ก็จะเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของการประเมินผล     
  การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรด าเนินการประเมินการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสูตรตาม
ระบบและกลไกของคณะอกัษรศาสตร์   กล่าวคือ   เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ก็จะให้
นิสิตประเมินประสิทธิภาพของผูส้อนในระบบ CU-CAS   และเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  
ก็จะให้ผูท้รงคุณวุฒิและนิสิตประเมินหลกัสูตรเพื่อเป็นขอ้มูลในการหาแนวทางแกปั้ญหาในภาคการศึกษาถดัไป 
หรือส าหรับปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลกัสูตร 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
   หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตไดรั้บความสนบัสนุนจากคณะอกัษรศาสตร์ใหใ้ชท้รัพยากรในการเรียน
การสอน  มีห้องเรียน  ห้องสมุด  และส่ือสารสนเทศอ่ืนๆอย่างเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน และการ
คน้ควา้วจิยั  ส าหรับนิสิตและอาจารยด์งัน้ี 
   การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรได้รับการจดัสรรงบประมาณจากคณะและมหาวิทยาลยั   โดยกรรมการสาขาภาษาบาลีและ
สันสกฤตจะเป็นผูว้างแผนและบริหารการใชง้บประมาณอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม   
   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
   ใช้หนังสือ  ต าราเรียน  วารสาร  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต  รวมทั้งส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ใน จุฬาฯภารัตคดีสถาน สถาบนัวิทยบริการ  ในศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ของคณะอกัษรศาสตร์ 
และในหอ้งสมุดของสาขาวชิาภาษาเอเชียใต ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หนงัสือส าหรับคน้ควา้ทางวชิาการท่ีเป็นภาษาองักฤษ  ประมาณ  10,000  เล่ม   
ภาษาบาลี สันสกฤต ปรากฤต และฮินดี 9,000 เล่ม ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 1,000  เล่ม  รวมทั้งหมด
ประมาณ  20,000  เล่ม 
วารสารทางวชิาการ ภาษาไทย ประมาณ  50  รายการ 
วารสารทางวชิาการ ภาษาต่างประเทศ  200  รายการ    
วทิยานิพนธ์  มีรวมทั้งหมดประมาณ  250  เล่ม 

   การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
หลกัสูตรไดติ้ดต่อตวัแทนสั่งหนังสือ วารสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสนอจดัซ้ือตามงบประมาณท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนในแต่ละปี    นอกจากน้ี  ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากสถานเอกอคัรราชทูตอินเดียประจ าประเทศ
ไทย ศูนยส่์งเสริมวฒันธรรมอินเดีย คีตาอาศรม องคก์รเชนสมชัแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพนัดาราในการจดัหา
ทรัพยากรการเรียนการสอน  
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณาจารยใ์นสาขาประเมินและรายงานความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร กรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมายให้มีผูดู้แลจดัการฐานขอ้มูลของหนงัสือและวารสาร เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการสอน  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของการประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัครอบคลุมหมวดท่ี 1 ถึง
หมวดท่ี 6  ดงัน้ี 

มคอ.2
หมวดท่ี สาระ Key Performance Indicators 

ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรจดักิจกรรมต่อไปน้ี
อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพ่ือใหนิ้สิตเพ่ิมพนู
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการ
เรียนกบัอาจารยป์ระจ าในมหาวทิยาลยั 

- กิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอนโดย
ตอ้งมีวทิยากรภายนอกเขา้ร่วม หรือ 

- กิจกรรมท่ีหลกัสูตรมีความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ/
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ 

- กิจกรรมทางวชิาการท่ีจดัโดยหน่วยงาน
ภายนอกซ่ึงหลกัสูตรก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วม 

     

2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลกัสูตร 

2. หลกัสูตรจดัใหมี้การประเมินแผนการพฒันา
ปรับปรุงตามท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลกัสูตร 

     

3 ระบบการจดั
การศึกษา การ
ด าเนินการ และ
โครงสร้างของ
หลกัสูตร 

3. นิสิตทุกคนท่ีรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรโดยวธีิปกติมี
คะแนนภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด  

     

  4. หลกัสูตรส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษแก่นิสิตท่ีมี
ขอ้จ ากดัทางภาษาตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร โดยอาจจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อม หรือ
สนบัสนุนใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยหน่วยงาน
อ่ืน นอกเหนือจากท่ีนิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา
ภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบัตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด  

     

     5. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรมีการทบทวนเน้ือหา
รายวชิาในหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยักา้วทนั
วทิยาการ ในกรณีจ าเป็นอาจเปิดรายวชิาใหม่หรือ
ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาเดิมหรือเชิญอาจารย/์วทิยากร
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มคอ.2
หมวดท่ี สาระ Key Performance Indicators 

ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูงมาใหค้วามรู้
แก่นิสิต 

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใชส่ื้อ
ประสม  (Multimedia) หรือเทคโนโลยใีนการเรียน
การสอน 

        

4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์
การสอนและ
ประเมินผล 

7. ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีปรากฏในรายวชิาบงัคบัของ
หลกัสูตรโดยรวมตอ้งครอบคลุมทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถว้นตามท่ีก าหนดในคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น
มีผลการประเมินจากนิสิตระดบั 3.51 ข้ึนไป 

        

5 หลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลนกัศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรวเิคราะห์ผลการ
ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-
CAS โดยเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน TQF ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และน าผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา หรือภาค
การศึกษาถดัไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีผลลพัธ์
การเรียนรู้ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

        

6 การพฒันาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนมี
การ พฒันาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

หมายเหตุ :  *ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 
  มีความรู้ :  รู้รอบ, รู้ลึก   
  คิดเป็น   :  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา   
  ท าเป็น   :  มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการบริหารจดัการ  
  ใฝ่รู้และรู้จกัวธีิการเรียนรู้   :  รู้จกัวธีิการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
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หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

จดัให้มีการประเมินรายวิชา การประเมินการสอน และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในแต่ละรายวชิา
ผา่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (CU-CAS)  
  1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละรายวิชาโดยนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาและมีการประเมินตนเองของ
อาจารยผ์ูส้อนผา่นระบบ CU-CAS  และน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอน     
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม จะด าเนินการภายหลงัจากท่ีบณัฑิตจบการศึกษาไปเป็นเวลา 1 ปี พร้อม
กบัการปรับปรุงหลกัสูตร ท่ีก าหนดวา่ตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี การประเมินจะด าเนินการโดยวธีิต่างๆ เช่น 
การแจกแบบสอบถาม แบบประเมินไปยงั นิสิตและบณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ ผูป้ระเมินภายนอก ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 
คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะน าผลการประเมินจากขอ้ 1, 2, 3 ขา้งตน้มาพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง
หลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ต่อไป  
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ค าอธิบายรายวชิา 
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2221601 สัมมนาไวยากรณ์บาลสัีนสกฤต 
ไวยากรณ์บาลีสันสกฤตตามขนบนิยมและตามแนวภาษาศาสตร์ ทฤษฎีไวยากรณ์ เสียง
และระบบเสียง ระบบค า วากยสัมพนัธ์ การเปรียบเทียบไวยากรณ์บาลีกบัไวยากรณ์
สันสกฤต 

3(3–0–9) 

 

 Seminar on Pali and Sanskrit Grammar  
 SEM PL  SKT  GRAM  
 Traditional and linguistic approaches of  Pali and Sanskrit grammar; grammatical  
 theories; sounds and sound systems, morphology; syntax; comparative studies on  

Pali and Sanskrit grammar. 
 

 

2221602

  
สัมมนาไวยากรณ์และวรรณคดีปรากฤต 
ไวยากรณ์และวรรณคดีปรากฤต ววิฒันาการของภาษาอินโด-อารยนัยคุกลางการ
วเิคราะห์ภาษาปรากฤตตามแนวภาษาศาสตร์ วรรณคดีปรากฤตท่ีส าคญั 

3(3–0–9) 

 

 Seminar on Prakrit Grammar and Literature  
 SEM PKT GRAM  LIT 

Grammar and literature of Prakrit; development of the Middle Indo-Aryan languages; 
linguistic analysis of Prakrit; important Prakrit literature. 
 

 

2221603     สัมมนาววิฒันาการแนวคิดทางพุทธศาสนา 
ประวติั พฒันาการ และแนวคิดในพุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายาน และพุทธ
ศาสนานิกายส าคญัอ่ืนๆ 

3(3–0–9) 

 

 Seminar on the Development of Buddhist Concepts  
 SEM DEV BUD CON 

History and development of as well as concepts in Theravada Buddhism, Mahayana 
Buddhism and other major Buddhist schools.  
 

 

2221604 สัมมนาประวตัิและอารยธรรมพุทธศาสนา 
ประวติัพุทธศาสนา พฒันาการและพลวตัของอารยธรรมพุทธศาสนา 
Seminar on History and Civilization of Buddhism 

3(3–0–9) 
 

 SEM HIST CIV BUD  
 History of Buddhism; development and dynamics of Buddhist civilization. 
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* รายวชิาเปิดใหม่ 

2221606*5 สัมมนาภารตวทิยา 
ก าเนิดและพฒันาการของภารตวทิยา นกัภารตวทิยา ประวติัศาสตร์อินเดีย สังคม
และรัฐ วฒันธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปะ ภาษาและวรรณคดี 
Seminar on Indology 
SEM INDOLOGY 
Origin and development of indology; indologists; Indian history; society and state; 
culture; religion and philosophy; arts; language and literature 
  

3(3–0–9) 

2221701 สัมมนาวรรณคดีบาล ี
เน้ือหา ภาษา และคุณค่าของวรรณคดีบาลี การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีบาลีกบั
วรรณคดีไทย 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Pali Literature  
 SEM PL LIT  
 Content, language style and intrinsic value of Pali literature; comparative studies  

on Pali and Thai literatures. 
 

 

2221702 สัมมนาวรรณคดีสันสกฤต 
เน้ือหา ภาษา และคุณค่าของวรรณคดีสันสกฤต การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดี
สันสกฤตกบัวรรณคดีไทย 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Sanskrit Literature  
  SEM  SKT  LIT  
 Content, language style and intrinsic value of Sanskrit literature; comparative  

studies on Sanskrit and Thai literatures. 
 

 

2221703 สัมมนาประวตัิวรรณคดีบาลี 
การวเิคราะห์ประวติัและววิฒันาการของวรรณคดีบาลี 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on History of Pali Literature  
 SEM HIST PALI LIT 

Analysis of history and development of Pali literature. 
 

 

2221704   สัมมนาประวตัิวรรณคดีสันสกฤต 
การวเิคราะห์ประวติัและววิฒันาการของวรรณคดีสันสกฤต 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on History of Sanskrit Literature 
SEM HIST SKT LIT 

 

 Analysis of history and development of Sanskrit literature.  
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2221708 สัมมนาจารึกบาลสัีนสกฤต 
การวิเคราะห์ประวติัและวิวฒันาการตวัอกัษร  เน้ือหา  ภาษา  คุณค่าทางวรรณคดี  
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดีของจารึกบาลีสันสกฤตท่ีพบในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตแ้ละเอเชียใต ้

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Pali and Sanskrit Inscriptions  
 SEM PL SKT INSCRIP  
 Analysis of history and development of scripts, content, language, literary, historical 

and archaeological significance of Pali and Sanskrit inscriptions found in Southeast 
and South Asia. 
 
 
 
 

 

2221705     สัมมนาคัมภีร์ปรัชญาอนิเดีย 
คมัภีร์ปรัชญาอินเดียดา้นววิฒันาการ  โครงสร้าง  เน้ือหา  ภาษา  และแนวคิด 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Indian Philosophical Texts  
 SEM IND PHIL TEXTS 

Development, structure, content, language and conceptualization of Indian     
philosophical texts. 
 

 

2221706    สัมมนาทฤษฎวีรรณคดีบาลสัีนสกฤต 
ทฤษฎีทางวรรณคดี อลงัการศาสตร์ แนวคิดทางสุนทรียะ และการวจิารณ์วรรณคดี
ในคมัภีร์ทฤษฎีวรรณคดีบาลีสันสกฤต 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Pali and Sanskrit Literary Theories  
 SEM LIT THEO 

Literary  theories, Alamkāraśāstra, aesthetical concept and literary criticism in 
Pali  and Sanskrit literary treatises. 
 

 

2221707   สัมมนาคัมภีร์สันสกฤตในพุทธศาสนา 
ลกัษณะเน้ือหาและภาษาของคมัภีร์สันสกฤตในพุทธศาสนา  การศึกษาเปรียบเทียบ 
คมัภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตกบัคมัภีร์พุทธศาสนาภาษาปรากฤต 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Buddhist Sanskrit Texts  
 SEM BUD SKT TEXTS  
 Content and language of Buddhist Sanskrit texts; comparative studies of Buddhist  

Sanskrit texts and Buddhist texts in Prakrit. 
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2221710 ภาษาทเิบตเพ่ือพุทธศาสน์ศึกษา  1  
ไวยากรณ์ภาษาทิเบตเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา  :  ระบบการเขียนและระบบเสียง ชนิด
ของค า ค  าช่วยและหน้าท่ี อุปสรรคและปัจจยั โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การอ่าน
และการแปลประโยคมูลฐานภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย  

3(2–2–8) 
 

 Tibetan for Buddhist Studies I   
 TIB BUD STUD I   
 Tibetan grammar for Buddhist Studies:  orthographical and phonological systems; 

parts of speech; particles and their functions; prefixes and suffixes; basic sentence 
structures; reading and translating Tibetan fundamental sentences into Thai. 
 

 

2221711 ภาษาทเิบตเพ่ือพุทธศาสน์ศึกษา  2 
ไวยากรณ์ภาษาทิเบตพุทธศาสน์ศึกษา: ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน 
ลักษณะของภาษาทิเบตท่ีใช้ในวรรณคดีพุทธศาสนา การอ่านและการแปลบท
คดัเลือกวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาทิเบตเป็นภาษาไทย 

3(2–2–8) 
 

 Tibetan for Buddhist Studies II  
 TIB BUD STUD II   
 Tibetan grammar for Buddhist Studies:  idioms; complex sentence structures; 

characteristics of Tibetan used in Buddhist literature; reading and translating 
selected Tibetan Buddhist texts into Thai. 
 

 

2221712 สัมมนาตัวบทคัมภีร์พุทธศาสนาเชิงเปรียบเทยีบ 
การศึกษาเปรียบเทียบตวับททางคมัภีร์พุทธศาสนาบาลี สันสกฤต และปรากฤต 
ท่ีเป็นตน้ฉบบัตวัเขียนกบัฉบบัแปลภาษาทิเบต จีน และภาษาในเอเชียกลาง 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Comparative Textual Studies of Buddhist Scriptures   
 SEM COMP BUD SCRIP  
 Comparative textual study of Pali, Sanskrit, and Prakrit Buddhist manuscripts with 

Buddhist texts in translation in Tibetan, Chinese, and other languages in Central 
Asia. 
 

 

2221713 สัมมนานาฏยศาสตร์และการละครสันสกฤต 
ทฤษฎีการละครในนาฏยศาสตร์และการละครสันสกฤต ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎี
การละครกบัการละครสันสกฤตละครสันสกฤต  

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Sanskrit Dramaturgy   
 SEM SKT DRAMATURGY  
 Dramatic theories in Sanskrit dramaturgic treatises; relations between dramatic 

theories and Sanskrit plays. 
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2221714 สัมมนาพุทธศิลป์ 

 พุทธศิลป์ในอินเดีย เอเชียใต ้เอเชียกลาง เอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  Seminar on Buddhist Art 

3(3–0–9) 
 

 SEM BUD ART  
 Buddhist art in India, South Asia, Central Asia, East Asia, and Southeast Asia. 

 
 

2221715 สัมมนาวรรณคดีพุทธศาสนา 
ประวติั พฒันาการ และแนวคิดในวรรณคดีพุทธศาสนา 
Seminar on Buddhist Literature 

3(3–0–9) 
 

 SEM BUD LIT  
 History and development of as well as concepts in Buddhist literature. 

 
 

2221716 สัมมนาคัมภีร์ต้นฉบับวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลแีละสันสกฤต 
การศึกษาและวิธีวิทยาช าระคัมภีร์ต้นฉบับวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลีและ
สันสกฤต 

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Manuscripts of Pali and Sanskrit Buddhist Texts   
 SEM MSS BUD  TEXT  
 Studies and methodologies of critical edition of Pali and Sanskrit Buddhist 

manuscripts.  
 

 

2221717 สัมมนาวรรณคดีเร่ืองเล่าภาษาบาล ีสันสกฤต และปรากฤต 
การศึกษาวเิคราะห์วรรณคดีเร่ืองเล่าภาษาบาลี สันสกฤต และปรากฤต   

3(3–0–9) 
 

 Seminar on Narrative Literature in Pali  Sanskrit and Prakrit   
 SEM  NAR LIT   
 Analytical studies of narrative literature in Pali, Sanskrit and Prakrit.   

2221718 สัมมนาวรรณคดีประเภทศาสตร์ 
การศึกษาวเิคราะห์วรรณคดีประเภทศาสตร์ภาษาบาลี สันสกฤต และปรากฤต 
Seminar on Shastra Literature 

3(3–0–9) 
 
  

 SEM SHAS LIT  
 Analytical studies of Shastra literature in Pali, Sanskrit and Prakrit. 
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2221719 สัมมนาพุทธศาสนากบัสังคม 
พุทธธรรม สังคม และรัฐ พุทธศาสนากบัพฒันาการทางสังคมและรัฐในประเทศต่างๆ
เอเชีย พุทธศาสนากบัสังคมร่วมสมยั 
Seminar on Buddhism and Society 

3(3-0-9) 
 

 SEM BUD SOC  
 Buddhist Dhamma, society and state; Buddhism and the social and state development 

of countries in Asia; Buddhism and contemporary society. 
 

 

2221801 การวจัิยหัวข้อเฉพาะ 
การศึกษาเชิงลึกหวัขอ้คดัสรรเพื่อพฒันาไปสู่หวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
Independent Research 

3(3–0–9) 
 

 IND RES  
 Selected topic for in-depth study to be developed into the topic of a thesis 

 
 

2221894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑิต 
Doctoral Dissertation Seminar 

S/U 
 

 DOC DISSERT SEM 
 

 

2221897 การสอบวดัคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

S/U 
 

 QUALIFYING EXAM 
 

 

2221826 วทิยานิพนธ์                                            36 หน่วยกติ 
 Dissertation 

 
 

2221828 วทิยานิพนธ์                                            48 หน่วยกติ 
 Dissertation  

2221829 วทิยานิพนธ์                                            60 หน่วยกติ 
 Dissertation  

2221830 วทิยานิพนธ์                                            72 หน่วยกติ 
 Dissertation 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2557) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 
1. โครงสร้างหลกัสูตร 
แบบ 1.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            60  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                         -   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                         60 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            72  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                         -   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                         72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            60  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                       24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบัร่วม                                             6  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั                                                    6  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                                     12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            72  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                       24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบัร่วม                                             6  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั                                                    6 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                                     12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        48  หน่วยกิต 

 1. โครงสร้างหลกัสูตร 
แบบ 1.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            60  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                         -   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                         60 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            72  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                         -   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                         72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            60  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                       24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบัร่วม                                            6  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั                                                   6  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                                     12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            72  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                       24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบัร่วม                                             6  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั                                                    6  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                                     12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                        48  หน่วยกิต 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    คงเดิม 
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หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2557) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 

2. รายวิชา  2. รายวิชา   

แบบ 2.1 และ 2.2 

สายภาษาบาล-ีสันสกฤต 

 แบบ 2.1 และ 2.2 

สายภาษาบาล-ีสันสกฤต 

  

- รายวิชาบงัคบัร่วม 6 หน่วยกิต - รายวิชาบงัคบัร่วม 6  หน่วยกิต - คงเดิม 

2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี 3(3-0-9)    - ยา้ยเป็นวิชาบงัคบั 

   2221606* สมัมนาภารตวิทยา 3(3-0-9) - เปิดใหม ่ 

- รายวิชาบงัคบั 6  หน่วยกิต - รายวิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต - คงเดิม 

2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9)     - เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

   2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) - ยา้ยจากวิชาบงัคบัร่วม 

2221702 สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต 3(3-0-9) 2221702 สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต 3(3-0-9) - คงเดิม 

- รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต - รายวิชาเลือก  12 หน่วยกิต - คงเดิม 

   2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) - ยา้ยจากวิชาบงัคบั 

2221602 สมัมนาไวยากรณ์และ

วรรณคดีปรากฤต 

3(3-0-9) 2221602 สมัมนาไวยากรณ์และวรรณคดี

ปรากฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221603 สมัมนาวิวฒันาการแนวคิดทาง

พระพทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221603 สมัมนาวิวฒันาการแนวคิดทาง

พระพทุธศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221605 สมัมนาภาษาท่ีใชใ้นคมัภีร์

พทุธศาสนา 

3(3-0-9)     - ปิด 

2221703 สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) 2221703 สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221704 สมัมนาประวติัวรรณคดี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221704 สมัมนาประวติัวรรณคดี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221705 สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9) 2221705 สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221706 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221706 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221707 สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตใน

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221707 สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตในพทุธ

ศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221708 สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) 2221708 สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221710 สมัมนาภาษาทิเบตเพ่ือพทุธ

ศาสน์ศึกษา 1 

3(2-2-8) 2221710 สมัมนาภาษาทิเบตเพ่ือพทุธ

ศาสน์ศึกษา 1 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221711 สมัมนาภาษาทิเบตเพ่ือพทุธ

ศาสน์ศึกษา 2 

3(2-2-8) 2221711 สมัมนาภาษาทิเบตเพ่ือพทุธ

ศาสน์ศึกษา 2 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221712 สมัมนาตวับทพระพทุธศาสนา

เชิงเปรียบเทียบ 

3(3-0-9) 2221712 สมัมนาตวับทพระพทุธศาสนา

เชิงเปรียบเทียบ 

3(3-0-9) - คงเดิม 
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2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ

ละครสนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ

ละครสนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221714 สมัมนาพทุธศิลป์ 3(3-0-9) 2221714 สมัมนาพทุธศิลป์ 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา 3(3-0-9) 2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบั

วรรณคดีพทุธศาสนาภาษาบาลี

และสนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบัวรรณคดี

พทุธศาสนาภาษาบาลีและ

สนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษา

บาลี สนัสกฤต และปรากฤต 

3(3-0-9) 2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษา

บาลี สนัสกฤต และปรากฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภท

ศาสตร์ 

3(3-0-9) 2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภท

ศาสตร์ 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม 3(3-0-9) 2221719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221801 การวิจยัหวัขอ้เฉพาะ 3(3-0-9) 2221801 การวิจยัหวัขอ้เฉพาะ 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221894 สมัมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต  S/U 2221894 สมัมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต      S/U - คงเดิม 

2221897 การสอบวดัคุณสมบติั     S/U 2221897 การสอบวดัคุณสมบติั      S/U - คงเดิม 

สายพุทธศาสน์ศึกษา  สายพุทธศาสน์ศึกษา   

- รายวิชาบงัคบัร่วม 6 หน่วยกิต - รายวิชาบงัคบัร่วม 6 หน่วยกิต - คงเดิม 

2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221604 สมัมนาประวติัและอารยธรรม

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี 3(3-0-9)    เปล่ียนเป็นวิชาเลือก 

   2221606* สมัมนาภารตวิทยา 3(3-0-9) - รายวิชาเปิดใหม ่ 

- รายวิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต - รายวิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต - คงเดิม 

2221603 สมัมนาวิวฒันาการแนวคิดทาง

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221603 สมัมนาวิวฒันาการแนวคิดทาง

พระพทุธศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221605 สมัมนาภาษาท่ีใชใ้นคมัภีร์

พทุธศาสนา 

3(3-0-9)      - ปิด 

   2221719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม 3(3-0-9) - ยา้ยจากวิชาเลือก 

2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221601 สมัมนาไวยากรณ์บาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221602 สมัมนาไวยากรณ์และ

วรรณคดีปรากฤต 

3(3-0-9) 2221602 สมัมนาไวยากรณ์และวรรณคดี

ปรากฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

       

- รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต - รายวิชาเลือก  12 หน่วยกิต - คงเดิม 

   2221701 สมัมนาวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) - ยา้ยจากวิชาบงัคบัร่วม 

2221702 สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต 3(3-0-9) 2221702 สมัมนาวรรณคดีสนัสกฤต 3(3-0-9) - คงเดิม 
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2221703 สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) 2221703 สมัมนาประวติัวรรณคดีบาลี 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221704 สมัมนาประวติัวรรณคดี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221704 สมัมนาประวติัวรรณคดี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221705 สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9) 2221705 สมัมนาคมัภีร์ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221706 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221706 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีบาลี

สนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221707 สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตใน

พทุธศาสนา 

3(3-0-9) 2221707 สมัมนาคมัภีร์สนัสกฤตในพทุธ

ศาสนา 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221708 สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) 2221708 สมัมนาจารึกบาลีสนัสกฤต 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221710 ภาษาทิเบตเพ่ือพทุธศาสน์

ศึกษา 1 

3(2-2-8) 2221710 ภาษาทิเบตเพ่ือพทุธศาสน์ 

ศึกษา 1 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221711 ภาษาทิเบตเพ่ือพทุธศาสน์

ศึกษา 2 

3(2-2-8) 2221711 ภาษาทิเบตเพ่ือพทุธศาสน์ 

ศึกษา 2 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221712 สมัมนาตวับทคมัภีร์พระพทุธ 

ศาสนาเชิงเปรียบเทียบ 

3(3-0-9) 2221712 สมัมนาตวับทคมัภีร์พระพทุธ 

ศาสนาเชิงเปรียบเทียบ 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ

ละครสนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221713 สมัมนานาฏยศาสตร์และการ

ละครสนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221714 สมัมนาพทุธศิลป์ 3(3-0-9) 2221714 สมัมนาพทุธศิลป์ 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา 3(3-0-9) 2221715 สมัมนาวรรณคดีพทุธศาสนา 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบั

วรรณคดีพทุธศาสนาภาษาบาลี

และสนัสกฤต 

3(3-0-9) 2221716 สมัมนาคมัภีร์ตน้ฉบบั 

วรรณคดีพทุธศาสนาภาษาบาลี

และสนัสกฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษา

บาลี สนัสกฤต และปรากฤต 

3(3-0-9) 2221717 สมัมนาวรรณคดีเร่ืองเล่า ภาษา

บาลี สนัสกฤต และปรากฤต 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภท

ศาสตร์ 

3(3-0-9) 2221718 สมัมนาวรรณคดีประเภท

ศาสตร์ 

3(3-0-9) - คงเดิม 

2221719 สมัมนาพทุธศาสนากบัสงัคม 3(3-0-9)      -  ยา้ยไปเป็นวิชาบงัคบั 

2221801 การวิจยัหวัขอ้เฉพาะ 3(3-0-9) 2221801 การวิจยัหวัขอ้เฉพาะ 3(3-0-9) - คงเดิม 

2221894 สมัมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต  S/U 2221894 สมัมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต      S/U - คงเดิม 

2221897 การสอบวดัคุณสมบติั     S/U 2221897 การสอบวดัคุณสมบติั      S/U - คงเดิม 
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- วิทยานิพนธ์ 

แบบ 1.1 

 - วิทยานิพนธ์ 

แบบ 1.1 

  

2221829 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต 2221829 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต - คงเดิม 

แบบ 1.2  แบบ 1. 2   

2221830 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 2221830 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต - คงเดิม 

แบบ 2.1  แบบ 2.1   

2221826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 2221826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต - คงเดิม 

แบบ 2.2  แบบ 2.2   

2221828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 2221828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต - คงเดิม 
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1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชานป์วชิช์   ทดัแกว้ 
2.  อาจารย ์ดร.สมพรนุช   ตนัศรีสุข 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาทิตย ์ ชีรวณิชยก์ุล 
 
 
 
 
รายช่ือผูว้พิากษห์ลกัสูตร (ผูท้รงคุณวุฒิวเิคราะห์หลกัสูตร) 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์  อศัววรุิฬหการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรมตัถ ์ ค  าเอก 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วชิช์  ทดัแก้ว 

คุณวุฒิ        อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาบาลีและสันสกฤต)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 

                           M.A. (Buddhist Studies)         Kyoto University/ Japan พ.ศ. 2547 

                           Ph.D. (Indology, Tibetology) Ludwig-Maximilian Universität,         

München/Germany พ.ศ. 2553 

ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 

1. Chanwit Tudkeao. “Once Upon in Ratnaśikhin Buddha's Lifetime: Legends of Ratnaśikhin 

Buddha in India and Beyond”, Buddhist Narrative in Asia and Beyond 2 vols., Institute of Thai 

Studies Chulalongkorn University, 2013.  

2. ___________ “Three Fragments of the Ratnaketuparivarta” in Buddhist Manuscripts from  

  Central Asia: The British Library Sanskrit Fragments vol. 3.2 (Editors-in-chief:  

  Karashima, Seishi & Wille, Klaus), 2015.  

3. ___________ “Sanskrit Fragments of Ratnaketuparivarta”, in Jens Braarvig (general editor), 

Buddhist Sanskrit Manuscripts in the Schøyen Collection vol. IV. Hermes Publishing: Oslo, 2016.     

4. ___________ “Ratnaketuparivarta”, in Oskar von Hinüber, Seishi Karashima, Noriyuki Kudo 

(general editors),  Gilgit Manuscripts in the National Archives of India Facsimile Edition 

 vol. II.4 Further Mahayanasutras.  Shimizukubo, Co, Ltd.: Tokyo, 2017.  

5.____________ “Gilgit Buddhist Manuscript of Ratnaketuparivarta” in Gilgit Manuscripts in the 

 National Archives of India Facsimile Edition vol. IV.2. Tokyo : Soka University, 2017.  

 

บทความวชิาการ 

1.  ชานป์วชิช์ ทดัแกว้. “คือไตรรัตน์ศุทธ์เพริดแพร้ว ศุทธ์พน้พรรณนา” ในหนงัสือรวมบทความวชิาการ คือรัตนะ

ประดับนภา เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 60 พรรษา. 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการของภาควชิาต่างๆ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2560.    

2. _____________ “คนธรรพวิวาห์และสยมุพร: เสรีภาพในการเลือกคู่ครองของสตรีอินเดียโบราณ?”  ใน

 หนงัสือ รวม บทความ พลงัผูห้ญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพแทน ของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. 

3._____________ “จารึกภาษาปรากฤต-สันสกฤต: ตน้ธารแห่งวรรณคดียอพระเกียรติของไทย” ในหนงัสือรวม

 บทความ โสรมสรวงศิรธิรางค์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมยัสุโขทัยและอยธุยาตอนต้น. กรุงเทพฯ :  กรม

 ศิลปากร, 2560.   
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4._____________ “สุเมรุบรรพตในจกัรวาลวทิยาอินเดียและสยาม” ในหนงัสือรวมบทความ เสดจ็สู่แดนสรวง: 

 ศิลปะ ประเพณี และความเช่ือในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม, 2560. 

5. Chanwit Tudkeao. “The Confusion of Maitreya’s and Mahakaccayana’s Iconography in Sino-

Thai Culture”,  The Collection of Articles on “Buddhist Culture and Contemporary Society” 

in the 2nd Thai-Sino  Conference on Buddhism, 2013.  

6. ______________ “Buddhist Beliefs Reflected in Tibetan Daily Prayer Book in Comparison with 

the Chinese  Ones” in Understanding 21st Century China in Buddhist Asia: History, Modernity, 

and International Relations (ed. Prof. Prapin Manomaivibool and Prof. Chih-yu Shih). Asia 

Research Center  Chulalongkorn University, 2016.   

 

ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

1. กุสุมา รักษมณีและคณะ, นิทานปัญจตนัตระ ฉบบัภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2559. 

2. การน าเสนอบทความเร่ือง Yadi Śyāmadeśe Pāli-Saṃskṛtena vinā kiṃ bhūyāt: The Significance of 

Pali& Sanskrit to Thailand ในการประชุมวชิาการเร่ือง "อิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาเอเชีย ตะวนัออก

เฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาษาไทย" วนัท่ี 25 ก.ย. 2560 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี  ความสัมพนัธ์ไทย-

อินเดีย ส่วนหน่ึงของกิจกรรม Festival of India in Thailand 2017. 

 

 

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  

1.  การเผยแพร่ความรู้ทางดา้นภาษาบาลี สันสกฤต ปรากฤต พุทธศาสน์ศึกษา และภารตวทิยาในเฟซบุก๊ของ

สาขาวชิาภาษาเอเชียใต ้ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2558-2561 

เขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้ https://www.facebook.com/southasianlanguageschula/  

2.  เม่ือบาลีไม่ใช่ช่ือภาษา เม่ือสันสกฤตไม่ใช่แค่มหายาน  ใน  “เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน  ฉบับพระบารมีปกเกล้า”  

ชมรมผูรั้บทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล พ.ศ. 2561 
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อาจารย์ ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข 
คุณวุฒิ                 อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาไทย)                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 
                            อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 
                         Ph.D. (Comparative Religion) Rheinische Friedrich-Wilhelms 

Universität Bonn/ Germany พ.ศ. 2557 

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจัิย 
1.   Non-Monastic Buddhist in Pāli-Discourse. Religious Experience and Religiosity in Relation to 

the Monastic Order. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.    

2. มุมมองสะทอ้นจากนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิตหลงัการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาในระดบัอุดมศึกษา:  กรณีศึกษา
จากวชิาพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558   ศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2559 
 
บทความวชิาการ 
1. พลังสาวิกาในพระพุทธศาสนาจากมมุมองพระไตรปิฎก  ใน  “พลงัผู้หญงิ: แม่ เมีย และเทพสตรี” (พิพฒัน์ 

กระแจะจนัทร์, บรรณาธิการ)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559, หนา้ 

183-198. 

2. ความหมายจากโครงสร้างของพระสูตรทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในฐานะวรรณกรรมมขุปาฐะ  ใน หนงัสือรวม
บทความวชิาการ คือรัตนะประดับนภา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสครบ 60 พรรษา. โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการของภาควชิาต่างๆ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2560. 

 
ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 
1. Buddhahood in Buddha’s Life through Oral Tradition of Dhammavinaya: A Perspective from 

Orality.   Conference on Buddha’s Life and Buddhist Legends.  Faculty of Arts,  Chulalongkorn 

University  July, 18 2015 

2. Classical Indology in Thai Buddhist Temples: An Analysis of Textbook Contents in Ecclesiastical 

Educational Curriculum of Thailand. Seminar on the Influence of Sanskrit & Pali on Languages 

in Southeast Asia with a Special Emphasis on Thai language.  Festival of India in Thailand.  

Music Hall, Art and Culture Building, Chulalongkorn University. September, 25 2017. 

3. Religious Freedom and Privilege of Buddhism in Constitutionalism of Buddhist Countries: 

Conflict and Harmony in the National Interest. 7th Asian Constitutional Law Forum.  December, 

9 2017  Faculty of Law  Thammasat University Bangkok Thailand 
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4. A Content Analysis of Dhamma Courses: A Solution to Intolerant Perspectives in Theravada 

Buddhist Deviations. SEASIA Conference “Unity in Diversity: Transgressive Southeast Asia,”   

December, 16  2017  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand.  

 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
1. ความเป็นมขุปาฐะในพระสูตรทีฆนิกายและมชัฌิมนิกาย บาลสัีนสกฤตพจิารณ์ 15 กนัยายน 2557 15.00-16.00 น.   

2. ศึกษาศาสนาอย่างไรให้เข้าใจศาสนา  เสวนาภารตวทิยา  24 ก.พ. 2558  13.00-16.00 น. 
3. พุทธธรรมในงานนิพนธ์คัดสรรจากแบบเรียนภาษาไทยชุดวรรณคดีวิจักษ์   งานภารตวทิยาพาเพลนิ  งานอบรม

ความรู้ดา้นภารตวทิยาแก่อาจารยส์าระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัมธัยมศึกษา  จดัโดยสาขาวชิาภาษาเอเชียใต ้

ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  12 มิถุนายน 2558   14.00-15.00 น.  

4. พระกรุณาคุณ – ส่ิงท่ีชาวพุทธเรียนรู้จากประเพณีการศึกษาสืบทอดพระธรรมวินัยในวฒันธรรมมขุปาฐะ  เสวนา

ภารตวทิยา   30 กนัยายน 2558  13.00-16.00 น. 

5. ทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์ตามพุทธบัญญติั  ใน  “เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน  ฉบับพระบารมีปกเกล้า”  ชมรม
ผูรั้บทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล พ.ศ. 2561 
6. "พระจักรพรรดิราชในพระไตรปิฎกกับพ่อขนุรามค าแหงมหาราชในศิลาจารึกหลักท่ี1" การเสวนาทางวชิาการ
เร่ือง “มโนทศัน์พระราชาของอินเดียและสยาม”  โครงการศึกษารมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  วนัจนัทร์ท่ี 28 
สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-12.30 น. ณ โถงล่าง อาคารมหาจกัรีสิรินธร คณะอกัษรศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณชิย์กุล 
 

คุณวุฒิ                 อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาไทย)                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2544 
                            อ.ด. (ภาษาไทย)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 
  
 

ผลงานทางวชิาการ   
บทความวจัิย 
1. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. “ทศชาติ” กบัทศบารมี: การศึกษาเปรียบเทียบ. ใน สุปาณี พดัทอง, บรรณาธิการ. ทอแพร

ดอกไม้ในสายธารา. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ,์ 2558. (ท่ีระลึกในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิ
ตรา จงสถิตยว์ฒันา). 

2. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. วิถีโลก-วิถีโพธิสัตว/์พุทธศาสนา-มิจฉาวาทะ: ถกเถียงเร่ืองคุณค่าในทศชาติชาดก. ใน 
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, บรรณาธิการ. ถกเถียงเร่ืองคุณค่า: รวมผลงานวิจัยในโครงการ “ถกเถียงเร่ืองคุณค่า” 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย. กรุงเทพฯ: วภิาษา, 2559. 

3. Arthid Sheravanichkul. Narrative and Gift-giving in Thai Ānisaṃsa Text. In Skilling, Peter and 

McDaniel, Justin, eds.  Buddhist Narrative in Asia and Beyond. Bangkok: Chulalongkorn 

University Press, 2013. 

4. Arthid Sheravanichkul. Phra Aphai Mani: A classical Thai epos on a porcelain bowl in the Ring 

Collection. In Habu, Anne and Rooney, Dawn F., eds. Royal Porcelain from Siam: 

Unpacking the Ring Collection. Oslo: Hermes Publishing, 2013. 

5. Arthid Sheravanichkul. Bodily Sacrifice in Thai Traditional Narratives, Inscriptions and Royal 

Writings. The Journal of the Royal Institute of Thailand. Volume VI-2014: 43-56.   

 

บทความวชิาการ 
1. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. นิราศภูเขาทอง. ใน กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและ

ค าอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2557.  
2. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. พระอภยัมณี. ใน กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและค าอธิบาย 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2557.  
3. Arthid Sheravanichkul. Thousand Hands, Thousand Eyes. Samuels, Jeffrey; McDaniel, Justin 

Thomas; Rowe, Mark Michael, eds. Figures of Buddhist Modernity in Asia. University of 

Hawaii Press, 2016. 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วชิช์  ทดัแก้ว 

คุณวุฒิ        อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาบาลีและสันสกฤต)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 

                           M.A. (Buddhist Studies)         Kyoto University/ Japan พ.ศ. 2547 

                           Ph.D. (Indology, Tibetology) Ludwig-Maximilian Universität,         

München/Germany พ.ศ. 2553 

ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 

1. Chanwit Tudkeao. “Once Upon in Ratnaśikhin Buddha's Lifetime: Legends of Ratnaśikhin 

Buddha in India and Beyond”, Buddhist Narrative in Asia and Beyond 2 vols., Institute of Thai 

Studies Chulalongkorn University, 2013.  

2. ___________ “Three Fragments of the Ratnaketuparivarta” in Buddhist Manuscripts from  

  Central Asia: The British Library Sanskrit Fragments vol. 3.2 (Editors-in-chief:  

  Karashima, Seishi & Wille, Klaus), 2015.  

3. ___________ “Sanskrit Fragments of Ratnaketuparivarta”, in Jens Braarvig (general editor), 

Buddhist Sanskrit Manuscripts in the Schøyen Collection vol. IV. Hermes Publishing: Oslo, 2016.     

4. ___________ “Ratnaketuparivarta”, in Oskar von Hinüber, Seishi Karashima, Noriyuki Kudo 

(general editors),  Gilgit Manuscripts in the National Archives of India Facsimile Edition 

 vol. II.4 Further Mahayanasutras.  Shimizukubo, Co, Ltd.: Tokyo, 2017.  

5.____________ “Gilgit Buddhist Manuscript of Ratnaketuparivarta” in Gilgit Manuscripts in the 

 National Archives of India Facsimile Edition vol. IV.2. Tokyo : Soka University, 2017.  

 

บทความวชิาการ 

1.  ชานป์วชิช์ ทดัแกว้. “คือไตรรัตน์ศุทธ์เพริดแพร้ว ศุทธ์พน้พรรณนา” ในหนงัสือรวมบทความวชิาการ คือรัตนะ

ประดับนภา เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 60 พรรษา. 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการของภาควชิาต่างๆ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2560.    

2. _____________ “คนธรรพวิวาห์และสยมุพร: เสรีภาพในการเลือกคู่ครองของสตรีอินเดียโบราณ?”  ใน

 หนงัสือ รวม บทความ พลงัผูห้ญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพแทน ของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. 

3._____________ “จารึกภาษาปรากฤต-สันสกฤต: ตน้ธารแห่งวรรณคดียอพระเกียรติของไทย” ในหนงัสือรวม

 บทความ โสรมสรวงศิรธิรางค์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมยัสุโขทัยและอยธุยาตอนต้น. กรุงเทพฯ :  กรม

 ศิลปากร, 2560.   
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4._____________ “สุเมรุบรรพตในจกัรวาลวทิยาอินเดียและสยาม” ในหนงัสือรวมบทความ เสดจ็สู่แดนสรวง: 

 ศิลปะ ประเพณี และความเช่ือในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม, 2560. 

5. Chanwit Tudkeao. “The Confusion of Maitreya’s and Mahakaccayana’s Iconography in Sino-

Thai Culture”,  The Collection of Articles on “Buddhist Culture and Contemporary Society” 

in the 2nd Thai-Sino  Conference on Buddhism, 2013.  

6. ______________ “Buddhist Beliefs Reflected in Tibetan Daily Prayer Book in Comparison with 

the Chinese  Ones” in Understanding 21st Century China in Buddhist Asia: History, Modernity, 

and International Relations (ed. Prof. Prapin Manomaivibool and Prof. Chih-yu Shih). Asia 

Research Center  Chulalongkorn University, 2016.   

 

ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

1. กุสุมา รักษมณีและคณะ, นิทานปัญจตนัตระ ฉบบัภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2559. 

2. การน าเสนอบทความเร่ือง Yadi Śyāmadeśe Pāli-Saṃskṛtena vinā kiṃ bhūyāt: The Significance of 

Pali& Sanskrit to Thailand ในการประชุมวชิาการเร่ือง "อิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาเอเชีย ตะวนัออก

เฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาษาไทย" วนัท่ี 25 ก.ย. 2560 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี  ความสัมพนัธ์ไทย-

อินเดีย ส่วนหน่ึงของกิจกรรม Festival of India in Thailand 2017. 

 

 

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  

1.  การเผยแพร่ความรู้ทางดา้นภาษาบาลี สันสกฤต ปรากฤต พุทธศาสน์ศึกษา และภารตวทิยาในเฟซบุก๊ของ

สาขาวชิาภาษาเอเชียใต ้ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2558-2561 

เขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้ https://www.facebook.com/southasianlanguageschula/  

2.  เม่ือบาลีไม่ใช่ช่ือภาษา เม่ือสันสกฤตไม่ใช่แค่มหายาน  ใน  “เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน  ฉบับพระบารมีปกเกล้า”  

ชมรมผูรั้บทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล พ.ศ. 2561 
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อาจารย์ ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข 
คุณวุฒิ                 อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาไทย)                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 
                            อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 
                         Ph.D. (Comparative Religion) Rheinische Friedrich-Wilhelms 

Universität Bonn/ Germany พ.ศ. 2557 

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจัิย 
1.   Non-Monastic Buddhist in Pāli-Discourse. Religious Experience and Religiosity in Relation to 

the Monastic Order. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.    

2. มุมมองสะทอ้นจากนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิตหลงัการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาในระดบัอุดมศึกษา:  กรณีศึกษา
จากวชิาพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558   ศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2559 
 
บทความวชิาการ 
1. พลังสาวิกาในพระพุทธศาสนาจากมมุมองพระไตรปิฎก  ใน  “พลงัผู้หญงิ: แม่ เมีย และเทพสตรี” (พิพฒัน์ 

กระแจะจนัทร์, บรรณาธิการ)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559, หนา้ 

183-198. 

2. ความหมายจากโครงสร้างของพระสูตรทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในฐานะวรรณกรรมมขุปาฐะ  ใน หนงัสือรวม
บทความวชิาการ คือรัตนะประดับนภา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสครบ 60 พรรษา. โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการของภาควชิาต่างๆ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2560. 

 
ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 
1. Buddhahood in Buddha’s Life through Oral Tradition of Dhammavinaya: A Perspective from 

Orality.   Conference on Buddha’s Life and Buddhist Legends.  Faculty of Arts,  Chulalongkorn 

University  July, 18 2015 

2. Classical Indology in Thai Buddhist Temples: An Analysis of Textbook Contents in Ecclesiastical 

Educational Curriculum of Thailand. Seminar on the Influence of Sanskrit & Pali on Languages 

in Southeast Asia with a Special Emphasis on Thai language.  Festival of India in Thailand.  

Music Hall, Art and Culture Building, Chulalongkorn University. September, 25 2017. 

3. Religious Freedom and Privilege of Buddhism in Constitutionalism of Buddhist Countries: 

Conflict and Harmony in the National Interest. 7th Asian Constitutional Law Forum.  December, 

9 2017  Faculty of Law  Thammasat University Bangkok Thailand 
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4. A Content Analysis of Dhamma Courses: A Solution to Intolerant Perspectives in Theravada 

Buddhist Deviations. SEASIA Conference “Unity in Diversity: Transgressive Southeast Asia,”   

December, 16  2017  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand.  

 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
1. ความเป็นมขุปาฐะในพระสูตรทีฆนิกายและมชัฌิมนิกาย บาลสัีนสกฤตพจิารณ์ 15 กนัยายน 2557 15.00-16.00 น.   

2. ศึกษาศาสนาอย่างไรให้เข้าใจศาสนา  เสวนาภารตวทิยา  24 ก.พ. 2558  13.00-16.00 น. 
3. พุทธธรรมในงานนิพนธ์คัดสรรจากแบบเรียนภาษาไทยชุดวรรณคดีวิจักษ์   งานภารตวทิยาพาเพลนิ  งานอบรม

ความรู้ดา้นภารตวทิยาแก่อาจารยส์าระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัมธัยมศึกษา  จดัโดยสาขาวชิาภาษาเอเชียใต ้

ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  12 มิถุนายน 2558   14.00-15.00 น.  

4. พระกรุณาคุณ – ส่ิงท่ีชาวพุทธเรียนรู้จากประเพณีการศึกษาสืบทอดพระธรรมวินัยในวฒันธรรมมขุปาฐะ  เสวนา

ภารตวทิยา   30 กนัยายน 2558  13.00-16.00 น. 

5. ทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์ตามพุทธบัญญติั  ใน  “เร่ืองน่ารู้ส าหรับประชาชน  ฉบับพระบารมีปกเกล้า”  ชมรม
ผูรั้บทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล พ.ศ. 2561 
6. "พระจักรพรรดิราชในพระไตรปิฎกกับพ่อขนุรามค าแหงมหาราชในศิลาจารึกหลักท่ี1" การเสวนาทางวชิาการ
เร่ือง “มโนทศัน์พระราชาของอินเดียและสยาม”  โครงการศึกษารมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  วนัจนัทร์ท่ี 28 
สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-12.30 น. ณ โถงล่าง อาคารมหาจกัรีสิรินธร คณะอกัษรศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณชิย์กุล 
 

คุณวุฒิ                 อ.บ. เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง (ภาษาไทย)                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2544 
                            อ.ด. (ภาษาไทย)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 
  
 

ผลงานทางวชิาการ   
บทความวจัิย 
1. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. “ทศชาติ” กบัทศบารมี: การศึกษาเปรียบเทียบ. ใน สุปาณี พดัทอง, บรรณาธิการ. ทอแพร

ดอกไม้ในสายธารา. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ,์ 2558. (ท่ีระลึกในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิ
ตรา จงสถิตยว์ฒันา). 

2. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. วิถีโลก-วิถีโพธิสัตว/์พุทธศาสนา-มิจฉาวาทะ: ถกเถียงเร่ืองคุณค่าในทศชาติชาดก. ใน 
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, บรรณาธิการ. ถกเถียงเร่ืองคุณค่า: รวมผลงานวิจัยในโครงการ “ถกเถียงเร่ืองคุณค่า” 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย. กรุงเทพฯ: วภิาษา, 2559. 

3. Arthid Sheravanichkul. Narrative and Gift-giving in Thai Ānisaṃsa Text. In Skilling, Peter and 

McDaniel, Justin, eds.  Buddhist Narrative in Asia and Beyond. Bangkok: Chulalongkorn 

University Press, 2013. 

4. Arthid Sheravanichkul. Phra Aphai Mani: A classical Thai epos on a porcelain bowl in the Ring 

Collection. In Habu, Anne and Rooney, Dawn F., eds. Royal Porcelain from Siam: 

Unpacking the Ring Collection. Oslo: Hermes Publishing, 2013. 

5. Arthid Sheravanichkul. Bodily Sacrifice in Thai Traditional Narratives, Inscriptions and Royal 

Writings. The Journal of the Royal Institute of Thailand. Volume VI-2014: 43-56.   

 

บทความวชิาการ 
1. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. นิราศภูเขาทอง. ใน กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและ

ค าอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2557.  
2. อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล. พระอภยัมณี. ใน กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและค าอธิบาย 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2557.  
3. Arthid Sheravanichkul. Thousand Hands, Thousand Eyes. Samuels, Jeffrey; McDaniel, Justin 

Thomas; Rowe, Mark Michael, eds. Figures of Buddhist Modernity in Asia. University of 

Hawaii Press, 2016. 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเร่ือง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎบัีณฑิต และหลกัสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเร่ือง เกณฑ์คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญา

ดุษฎบัีณฑิต และหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
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