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1 

 
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี (Pali) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      
            วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี (Pali) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   

๓ (๓–๐–๖) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  

๔  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ช้ันปีท่ี  ๑  

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๘.  สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจความเป็นมาและพัฒนาการของภาษาบาลี หลักบาลีไวยากรณ์และน ำหลักบาลี

ไวยากรณ์เพื่อการแต่งภาษาบาลีและการแปลภาษาบาลีท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา และ
ความสัมพันธ์ของบทในประโยคภาษาบาลี 

 
     วัตถุประสงค์ 
      ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
นิสิตศึกษารายวิชานี้จบแล้วสามารถ  
 ๑. รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญและคุณประโยชน์ของภาษาบาลีได้ 
 ๒. อธิบายกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาบาลีได้ 
 ๓. ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 ๔. อธิบายความต่างกันระหว่างภาษาบาลีกับภาษาอื่น ๆ ได้ 
 ๕. รู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์เพื่อการแต่งแปลบาลี 
 ๖. รู้และเข้าใจประโยค และความสัมพันธ์ของบทในประโยคภาษาบาลี 
 ๗. รู้และเข้าใจหลักการแปลและการแต่งบาลี 
ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
๑. เห็นคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะภาษาท่ีส่ือหรือถ่ายทอดแนวคิดของศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และประเพณีท่ีดีงามในเอเชียตะวันออก 
๒. ตะหนักถึงคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาท่ีบันทึกคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
๓. เกิดความสำนึกท่ีจะดำรงคุณค่าของวรรณคดีบาลีให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาและสังคมไทย 

๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ๑. กำลังดำเนินการทำส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning 
    ๒. เปล่ียนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์  
    ๓.  เพื่อให้มีการอนุรักษ์ส่งเสริม การศึกษาภาษาบาลี 
    ๔.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาบาลี 
    ๕. ให้มีความซาบซึ้งในภูมิปัญญาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
 

 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑.  คำอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบ้ืองต้น 
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เฉพาะรายบุคคล ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (๙๐ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา)  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำวิชา ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line)  
     - มุมแนะแนว ห้อง ๑๐๔ ช้ัน ๑ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)                     
     - อาจารย์ประจำวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทุก
วันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๔ ช้ัน ๑ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  
(เฉพาะรายท่ีต้องการ)  
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น หรือท่ีสำนักงาน  

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้า

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทำงานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ีนิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำ
รายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิต
ได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพื่อฝึก
ให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมสร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้านภาษาบาลีไปใช้ในการทำงานท่ีจะทำ
ให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้ 
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๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๔) 

๑.ทักษะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๒.ทักษะด้าน
ความรู้ 

๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

⚫   ⚫   ⚫    ⚫   ⚫  

 
 ๔.๒.๑ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศ 
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม 
(๓) เคารพสิทธิ ศักด์ิศรีความ 
เป็นมนุษย์ และรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น 

๑) ขณะบรรยาย หรือทำกิจกรรมใดๆ 
ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้สอน 
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวมให้
นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 
 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

 ๔.๒.๒ ทักษะด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ 
ทฤษฎีและเนื้อหา 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒ ) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้

๑) บรรยาย  
๒) มอบหมายให้นำความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ๑ เรื่อง 
๓) กิจกรรมในช้ันเรียน  
๔) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์
ปัญหา       
๕) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๖) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        

๑) สอบ  
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

อย่างต่อเนื่องเปล่ียนแปลงท้ังของไทย
และของโลก                      
 

๗) เรียนรู้แบบร่วมมือ    

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐาน 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒ ) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ       
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ                  
๕) ศึกษาดูงาน 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนอ
อย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค / 
ปลายภาค ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดย
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการนำความรู้ทาง
หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล 
 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุม
อารมณ์ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะ
ผู้นำและผู้ตาม  
(๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความ
รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่ม  
๒) กำหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ
คำถามในช้ันเรียน  
 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียน
การสอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน  
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนท่ี
นำเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือ
ความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด อ่าน
และเขียน 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑ ) ใช้ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลขได้ 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

๑) มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืบค้นส่ือสารท่ีหลากหลาย
รูปแบบ  
๒) มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
ส่ือการสอน e-learning และทำ
รายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมา
ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นำเสนอต่อช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนมอบหมาย 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

คำชี้แจง 
 - ช้ีแจงแนวการเรียนการสอน 
 - แจ้งจุดประสงค์รายวิชา 
 - แนะนำแหล่งค้นคว้าและเอกสาร 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ภาษาบาล ี
 ๑.๑ ความหมายและความสำคัญของ
ภาษาบาลี 
 ๑.๒ การเขียนและการอ่านภาษาบาลี 

๓ - แนะนำ ช้ีแจง อธิบาย
รายวิชา และแผนการสอน 
เอกสารประกอบการ 
เรียนการสอน  
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล/
แนะวิธีการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ การทำเอกสาร
สำหรับการนำเสนอ การ 
ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
- ศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem base 
learning 
 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๒ 
 

บทที่ ๒ อักขรวิธี  
 ๒.๑ อักขระในภาษาบาลี 
 ๒.๒ ฐานกรณ์ของอักขระ  
 ๒.๓ อักขระท่ีเกิดในฐานเดียว 
 ๒.๔ อักขระเกิดในสองฐาน 
 ๒.๕ เสียงอักขระ 
 ๒.๖ พยัญชนะสังโยค 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๓ 
 

บทที่ ๓ สนธิ  
 ๓.๑ สระสนธิ 
 ๓.๒ พยัญชนะสนธ ิ
 ๓.๓ นิคคหิตสนธิ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๔ 
 

บทที่ ๔ นามศัพท์ 
 ๔.๑ นามนาม 
 ๔.๒ คุณนาม 
 ๔.๓ สัพพนาม 
 ๔.๔ องค์ประกอบของนามศัพท์ 
- ลิงค์ 
- วจนะ 
- วิภัตติ 
- อายตนิบาต 
- การันต์ 
 ๔.๔ การแจกนามศัพท์ 
- การแจกนามศัพท์ในปุงลิงค์ 
- การแจกนามศัพท์ในอิตถีลิงค์ 
- การแจกนามศัพท์ในนปุงสกลิงค์ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕ 
 

บทที่ ๕ กติปยศัพท์ 
 ๕.๑ การแจกกติปยศัพท์ 
 ๕.๒ การแจกสังขยา 
 ๕.๓ การแจกสัพพนาม 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๖ 
 

บทที่ ๖ อัพยยศัพท ์
 ๖.๑ อุปสัค 
 ๖.๒ นิบาต  
 ๖.๓ ปัจจัย 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๗ 
 

บทที่ ๗ อาขยาต 
 ๗.๑ องค์ประกอบของอาขยาต ๘ 
อย่าง  
 -วิภัตติ, กาล, บท 
 -วจนะ, บุรุษ, ธาตุ  
 -วาจก, ปัจจัย 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๘ สอบกลางภาค ๓ - ข้อสอบ  
๙ 
 

บทที่ ๙ กิริยากิตก์  
 ๙.๑ องค์ประกอบของกิริยากิตก์ 
 -วิภัตติ, กาล, ปัจจัย 
 ๙.๒ การแจกธาตุลงในกิตปัจจัย  
 ๙.๓ การแจกธาตุลงในกิจจปัจจัย 
 ๙.๔ การแจกธาตุลงในกิตกิจจปัจจัย 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

๑๐ 
 

บทที่ ๑๐ นามกิตก์ 
 ๑๐.๑ สาธนะ 
 ๑๐.๒ ปัจจัยแห่งนามกิตก์ 
 ๑๐.๓ วิเคราะห์ในกิตปัจจัย 
 ๑๐.๔ วิเคราะห์ในกิจจปัจจัย 
 ๑๐.๕ วิเคราะห์ในกิตกิจจปัจจัย 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๑๑ 
 

บทที่ ๑๑ สมาส 
 ๑๑.๑ กัมมธารยสมาส 
 ๑๑.๒ ทิคุสมาส 
 ๑๑.๓ ตัปปุริสสมาส 
 ๑๑.๔ ทวันทวสมาส 
 ๑๑.๕ อัพยยีภาวสมาส 
 ๑๑.๖ พหุพพิหิสมาส  
 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๑๒ 
 

บทที่ ๑๒ ตัทธิต 
 ๑๒.๑ สามัญญตัทธิต ๑๓ 
     - โคตตตัทธิต 
     - ตรัตยาทิตัทธิต 
     - ราคาทิตัทธิต 
     - ชาตาทิตัทธิต 
     - สมุหตัทธิต 
     - ฐานตัทธิต 
     - พหุลตัทธิต 
     - เสฏฐตัทธิต 
     - ตทัสสัตถิตัทธิต 
     - ปกติตัทธิต 
     - สังขยาตัทธิต 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

     - ปูรณตัทธิต 
     - วิภาคตัทธิต 
 ๑๒.๒ ภาวตัทธิต 
 ๑๒.๓ อัพยยศัพท์ 

๑๓ 
 

บทที่ ๑๓ หลักไวยากรณ์เพื่อการ
แต่ง-แปลบาล ี
 ๑๓.๑ ประโยคในภาษาบาลี  
      - ประโยคท่ีจัดตามโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์  
      - ประโยคท่ีจัดตามเนื้อหา  
      - ประโยคท่ีจัดตามหลักสัมพันธ์ 
 ๑๓.๒ ความสัมพันธ์ของบทใน
ประโยค 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบท
ประธานกับบทขยายประธาน 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบท
ประธานกับบทกิริยาในระหว่าง 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบท
ประธานกับบทกิริยาในคุมพากย์ 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบทกรรม
กับบทกิริยา 
 ๑๓.๓ หลักสัมพันธ์ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
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๑๔ 
 

บทที่ ๑๔ หลักการแปลบาล ี
๑๔.๑ ประเภทการแปล 
 -การแปลโดยพยัญชนะ 
 -การแปลโดยอรรถ 
๑๔.๒ หลักการแปลและลำดับการ
แปลบาลี 
๑๔.๓ หลักการแปลประโยคเลขนอก-
เลขใน 
๑๔.๔ หลักการแปลประโยคอุปมา-

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

อุปไมย 
๑๕ 

 
บทที่ ๑๕ หลักการแต่งบาลี 
 ๑๕.๑ หลักการเรียงนิบาต 
 ๑๕.๑ หลักการเรียงบทนามนาม 
 ๑๕.๑ หลักการเรียงบทวิเสสนะ 
 ๑๕.๑ หลักการเรียงบทกิริยา 
 ๑๕.๑ หลักการวางบทกิริยาวิเสสนะ 
 ๑๕.๑ หลักการเรียงวิกติกัตตา 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ  
e-Learning ระบบ 
Google Classroom  
และระบบออนไลน์อื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี

๑๖ สอบปลายภาค ๓ - ข้อสอบ  
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
๔.๒.๒ (๑) 
๔.๒.๓ (๑) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๒๐ % 

๒ 

๔.๒.๑ (๑) 
๔.๒.๒ (๑) 
๔.๒.๓ (๑) 
๔.๒.๕ (๒) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานและผลงาน 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  
ทดสอบย่อยแต่ละบท 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๕๐ % 

๓ 
๔.๒.๑ (๑) 
๔.๒.๔ (๒) 
๔.๒.๕ (๒) 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

 
 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑.  เอกสารและตำราหลัก 
     พระเทพปริยัติโมลี. (๒๕๖๐). หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพฯ: สำนักเรียน
วัดโมลีโลกยาราม. 
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    พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ . (๒๕๕๖). ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี
ของชาวไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: มหาบาลีวิชชาลัย. 
    พระมหานิยม อุตฺตโม. (๒๕๔๔). หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานา
วิทยา. 
๓. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (๒๕๔๗). บาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ ๒ นามและ
อัพยยศัพท.์ นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
     กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (๒๕๔๗). บาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาตและ
กิตก์. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
     กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (๒๕๔๗). บาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ ๒ สมาส
และตัทธิต. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
     กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (๒๕๔๗). บาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ ๒ สมัญญาภิธาน
และสนธิ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
     พระมหานิยม อุตฺตโม. (๒๕๔๗). บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์. ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา เช่น google, wikipedia, คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และคัมภีร์อื่นๆ ท่ี 
เกี่ยวข้อง, คำอธิบายศัพท์เฉพาะทางภาษาบาลี 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี ้
          การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
           การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
           ผลการสอบ 
           การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา        
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          ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
             การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
             มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
       ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี
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