
 1 

 มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา  

รายวิชา ๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตขอนแกน / คณะพุทธศาสตร / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

        ๐๐๐  ๑๔๕   บาลีไวยากรณ   (Pali  Grammar) 

๒.จำนวนหนวยกิต   

๒ หนวยกิต ๒(๒-๐-๔)  

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต / วิชาพระพุทธศาสนา / หมวดการศึกท่ัวไป 
 

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

           พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ,ดร.  อาจารยประจำวิชา 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

            ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ชั้นปท่ี ๒ 

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  ไมมี  

             ไมมี                                                

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

๘.สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

                  ใหรูความเปนมาและพัฒนาการของภาษาบาลี การนำหลักไวยากรณไปใชในการแตงและแปลภาษาบาลี  

โดยสามารถใชไวยากรณภาษาบาลีเปนหลักในการศึกษาภาษาบาลีไดอยางถูกตองดวยการเขียน การอานภาษาบาลี  

ฐานกรณ  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรดวยสนธิกิริโยปกรณ  ประเภทและวิธีแจกคำนาม  สังขยา  

อัพยยศัพท  กิริยาอาขยาต  นามกิตก  กิริยากิตก  สมาสและตัทธิต  
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     วัตถุประสงค 

       หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ 

๑. รูและเขาใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสำคัญและคุณประโยชนของภาษาบาลีได 

๒. อธิบายกฎเกณฑไวยากรณภาษาบาลีได 

๓. ถายทอดความรูเรื่องหลักไวยากรณภาษาบาลีใหผูอ่ืนเขาใจได 

๔. อธิบายความตางกันระหวางภาษาบาลีกับภาษาอ่ืน ๆ  ได 

๕. ตระหนักถึงคุณคาของภาษาบาลีในฐานะเปนภาษาบันทึกคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    ๑. กำลังดำเนินการทำสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 

    ๒. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑.คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาการเขียน การอานภาษาบาลี ฐานกรณ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรดวยสนธิกิริโย 

ปกรณ  ประเภท และวิธีแจกคำนาม สังขยา อัพยยศัพท กิริยาอาขยาต นามกิตก กิริยากิตก สมาสและตัทธิต 

๒.จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสิตเฉพาะ

ราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 6 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานเว็บไซตคณะพุทธศาสตร หรือบอรดภาควิชาบาลีและสันสกฤต 

- จัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือ
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การแตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร 

การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา

ท่ีเก่ียวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนิสิตจะสำเร็จ

การศึกษา 

ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กำหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทำงานเปนกลุม และมีการกำหนด

หัวหนากลุมในการทำรายงานตลอดจน กำหนดใหทุกคนมีสวนรวม

ในการนำเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนำ

และการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน

การดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

- าเรียนตรงเวลา เขามีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเข

เรียนอยางสม่ำเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมสรางความกลา

ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหความรูแกนิสิตในการนำเอาความรูทางดานบาลีไวยากรณ

ไปใชในการทำงานท่ีจะทำใหนิสิตอยูรวมกับคนอ่ืนและคนในสังคม

ได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) 

๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู ๓.ทักษะทาง

ปญญา 

๔.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

                    

 

 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
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 ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีศีลธรรมและศรัทธาตนเพ่ือ

พระพุทธศาสนา  

ความรับผิดชอบรอง 

๒. มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือ

สวนรวม 

๓. เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเปนคน

และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

๔. เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

๕. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอ

สังคมชาติศาสนา 

๑) ขณะบรรยาย หรือทำกิจกรรม

ใดๆ ผูบรรยายจะสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

และการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

๒) การเปนตนแบบท่ีดีของผูสอน 

๓) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา

ทางดานคุณธรรม จริยธรรม จิต

สาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม

ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ

แกปญหา 

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพ่ือน

สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

๒) ประเมินจากผลงานและ

ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม

ของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา

โดยหนวยงานผูใชบัณฑิต 

  

๔.๒.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานความรู 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความรูความเขาใจหลักการ

ทฤษฎีและเนื้อหา  

ความรับผิดชอบรอง 

๒. ใชความรูมาอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี

เหตุผล  

๓. สามารถนำความรูมาปรับใชใน

การดำเนินชีวิตได  

๔. มีความรอบรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของ

โลก  

๕. รูจักแสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูอยางตอเนื่อง 

๑) บรรยาย  

๒) มอบหมายใหนำความรูท่ีไดไป

ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ๑ เรื่อง 

๓) กิจกรรมในชั้นเรยีน 

๑) สอบ  

๒) สมุดบันทึก 

๓) รายงาน 

๔) การสังเกตพฤติกรรม 
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 ๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใช

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ

ทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. สามารถคนหาขอมูลทำความ

เขาใจและประเมินขอมูลจาก

หลักฐาน 

ความรับผิดชอบรอง 

๒. สามารถวิเคราะหและสังเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผล 

๓. สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

๑) มอบหมายหัวขอ และใหยก

กรณีศึกษาตัวอยางท่ีสอดคลอง

กับหัวขอเรียนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

๒) กำหนดใหสงรายงานและ

นำเสนอการศึกษาคนควา  

๑) ประเมินจากผลงานและการของ

ผูเรียนท่ีเกิดจากการใชกระบวนการ

เรียนรูอยางเปนเหตุเปนผล ศึกษา

คนควา วิเคราะห วิจารณ และ

นำเสนออยางเปนระบบ  

๒) ประเมินผลจากขอสอบกลางภาค 

/ ปลายภาค ท่ีมุงเนนใหผูเรียนตอบ

โดยการคิดวิเคราะห ดวยการนำ

ความรูทางหลักการ ทฤษฎีไป

ประยุกตเพ่ือแกปญหาอยางเหมาะสม

มีเหตุผล 

 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใช

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๔. รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ความรับผิดชอบรอง 

๑. สามารถทำงานเปนทีม 

๒. เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังใน

ฐานะผูนำและผูตาม  

๓. มีมนุษยสัมพันธรูจักควบคุม

อารมณและยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

๑) มอบหมายงานใหผูเรียน

ทำงานเปนกลุมเพ่ือเรียนรู

ความรับผิดชอบและการเปน

สมาชิกท่ีดีของกลุม  

๒) กำหนดกิจกรรมแบงกลุม

ตอบคำถามในชั้นเรียน  

 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผูเรียนระหวางการ

เรียนการสอนและการทำงานรวมกับ

เพ่ือน  

๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนท่ี

นำเสนอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ กลยุทธการสอนท่ีใช กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
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วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได  

ความรับผิดชอบรอง 

๒. ใชภาษาในการติดตอสื่อ

ความหมายไดดีท้ังการฟง พูด อาน 

และเขียน 

๓. มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม 

๑) มอบหมายกิจกรรมให

ผูเรียนไดใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสืบคน

สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ  

๒) มอบหมายงานให ศึกษา

ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง  จ า ก 

website สื่อการสอน  

e-learning และทำรายงาน 

โดยเนนการนำตัวเลข หรือมี

ส ถิติ อ างอิง จากแหล ง ท่ีมา

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ

นำเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 

  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

๑ 

 

๑.  ทดสอบกอนเขาบทเรียน 

๒. แนะนำแผนการสอน 

     ๒.๑  คำอธิบายรายวิชา 

 ๒.๒ วัตถุประสงครายวิชา 

 ๒.๓กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๒.๔  วธิีการประเมินผล 

 ๒.๕  งานมอบหมาย 

     ๒.๖  จิตพิสัย 

๒ การอธิบาย/อธิบาย 

การยกตัวอยาง

ประกอบ 

Power Point 

Projector 

 พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺ

โญ,ดร.   

๒ สมัญญาภิธาน เรื่องของอักขระ 

ความหมาย/ความสำคัญ/ ฐานกรณ 

๒ อธิบาย/การบรรยาย 

การศึกษาคนควา /
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

การออกเสียง มาตราเสียงของ

อักขระ 

ทำแบบฝกหัด/

รายงานบุคคลหรือ

กลุม  

Power Point 

Projector 

๓ 

 

สนธิ ความหมาย / ประเภทของ

สนธิ การเชื่อมตออักขระ / ประเภท

ของสนธิ / หลักการใชสนธิกิริโย

ปกรณใน สระสนธิ /พยัญชนะสนธิ 

/นิคคหิตสนธิ  

 

๒ การอธิบาย / การ

บรรยาย /ทำ

แบบฝกหัด/มอบงาน 

การศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม  

Power Point 

Projector 

 

   ๔-๕ 

 

นาม ความหมายของนาม /ประเภท 

ของนาม / การแจก 

นามทุกประเภท  กติปยศัพท 

สังขยา   

อัพยยศัพท ความหมาย ประเภท

ของอัพยยศัพท หลักการใช อุปสัค 

นิบาต และปจจัย 

๔ การบรรยาย / 

อธิบาย 

การทำแบบฝกหัด

การศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม 

ก 

Power Point 

Projector 

 

๖-๗ 

 

อาขยาต ความหมาย / 

สวนประกอบ 

ท่ีสำคัญของอาขยาต / การ

ประกอบ 

คำกิริยาอาขยาต /การใชกิริยา 

อาขยาต 

   

๔ การบรรยาย / 

อธิบาย 

มอบแบบฝกหดั /

การศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม  

Power Point 

Projector 

 

๘ สอบระหวางภาค ๒   

 ๙-๑๐  กิตก ประเภทของกิตก / ประเภท 

ของนามกิตก /สาธนะ /ประเภท

๔ การบรรยาย / 

อธิบาย / แบบฝกหัด 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

ของ 

กิริยากิตก /หลักการใชกิริยากิตก 

/ใบงาน 

การศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม 

Power Point 

Projector 

๑๑-๑๒ 

 

สมาส ความหมายของสมาส /

ประเภทของสมาส / วิธีการของ

สมาส  / สมาสพิเศษ /ความ

แตกตางระหวางสมาสกับสนธิ 

 

๔ การบรรยาย / 

อธิบาย 

/ แบบฝกหัด / ใบ

งานการศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม  

Power Point 

Projector 

 

๑๓ ตัทธิต ความหมายของตัทธิต /

ประเภทของตัทธิต /ความแตกตาง

ระหวางตัทธิตกับสมาส 

 

๒ การบรรยาย / 

อธิบาย 

/ แบบฝกหัด /ใบ

งานการศึกษาคนควา

รายบุคคลหรือกลุม 

Power Point 

Projector 

 

๑๔ 

 

ทบทวนสรุปสาระสำคัญของหลัก

บาลีไวยากรณท้ังหมดท่ีสอนมาแลว 

๒ การบรรยาย / 

อธิบาย 

 

 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐ 
๕๐ 
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๒ 
วิเคราะหคนควา การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุมและการนำเสนอผลงาน 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ 

๓ 
การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.เอกสารและตำราหลัก 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อักขระวิธี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๗. 

---------------. บาลีไวยากรณวจีวิภาค ภาคท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 

เสฐียรพงษ วรรณปก ราชบัณฑิน,ศ.พิเศษ. บาลีเรียนงาย. กรุงเทพมหานคร: หอรัตนชัยการพิมพ, ๒๕๔๓.พิพัฒน  คง

ประเสริฐ ผศ.บาลีไวยากรณชั้นสูง,กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๓.บุญสืบ  อินสาร. 

บาลีไวยากรณสำหรับทอง.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพและทำปกเจริญผล,๒๕๔๐. 

 

๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 

กลุมศึกษานิรุตติศาสตร.  คัมภีรปทรูปสิทธิแปลและอธิบายไวยากรณบาลี เลม ๑,เลม ๒,กรุงเทพมหานคร:อุษาการ

พิมพ, ๒๕๓๔. 

สุภพรรณ ณ บางชาง รศ. ไวยากรณบาลี. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 

พระญาณลังการเถระ.  คัมภีรปทวิจาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิทักษอักษร, ๒๕๔๔. 

พระวิสุทธิสมโพธิ,ปทานุกรมกิรยิาอาขยาต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพอำนวยสาร, ๒๕๔๖. 

พระเทพเมธี(เชา ฐิตปฺโญ). แบบเรียนวรรณคดีบาลีประเภทคัมภีรไวยากรณ. ธนบุรี: โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๐๔. 

พระมหาจัทราวุฒิ วชิรเมธี, หลักความจำบาลีไวยากรณ. กรุงเทพมหานคร: รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๔. 

พระมหาเทียบ สิริญาโณ(มาลัย).  การใชภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๗. 

พระมหาศักรินทร  ศศพินธุรักษ.  หลักควรจำบาลีไวยากรณ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลี่เซ่ียง  จงเจริญ, ๒๕๑๕. 

จำลอง  สารพัดนึก รศ,ดร.แบบเรียนเร็วภาษาบาลี เลมท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร ,โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๔  

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
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๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยผูเรียน ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากผูเรียน

ไดดังนี้ 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงครายวิชา 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
          - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

          - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียน 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยผูเรียน 

          - การสังเกตการสอนจากผูรวมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ ไดนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - แจงผลการประเมินการสอนโดยผูเรียนใหผูสอนทราบเพ่ือนำไปปรับปรงุการสอน           

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจากใบงาน แบบฝกหัด การสอบถามผูเรียน การตรวจงานมอบหมายของผูเรียน และพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช

อาจารยประจำหลักสูตร  

          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดยตรวจสอบขอสอบ 

ใบงาน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัย

ของอาจารย 
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          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 
 

 
 

 

 

........................................................... 

(พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ) 

อาจารยประจำรายวิชา 

 

 

........................................................... 

 (...............................................................) 

ประธานหลักสูตร  
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