
 

 

 มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

          ภาษาบาลี ๐๐๐ ๑๓๖       

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแกน คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา         

              ภาษาบาลี  ๐๐๐ ๑๓๖ 

                                     (Pali) 

๒. จํานวนหนวยกิต    ๓ หนวยกิต  ๓ (๓-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา       

                     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาแกนพระพุทธศาสนา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     : พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. 

                             พธ.ด.(ปรัชญา)  

                             M.A. (Philosophy) 

                                          พธ.บ.(ปรัชญา)  

     อาจารยผูสอน              : พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.   

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน           

                   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕  ช้ันปท่ี ๑  สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคสมทบ) 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

           ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ 

 



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.จุดมุงหมายของรายวิชา 

            เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจความเปนมาและพัฒนาการของภาษาบาลี หลักบาลีไวยากรณ และนําหลัก

บาลีไวยากรณเพื่อการแตงภาษาบาลีและการแปลภาษาบาลีท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา  

และความสัมพันธของบทในประโยคภาษาบาลี   

๑. วัตถุประสงค 

      นิสิตศึกษารายวิชานี้จบแลวสามารถ  

   ๑. รูและเขาใจความหมาย ความสําคัญและคุณประโยชนของภาษาบาลีได 

   ๒. อธิบายกฎเกณฑไวยากรณภาษาบาลีได 

   ๓. ถายทอดความรูเรื่องหลักไวยากรณภาษาบาลีใหผูอื่นเขาใจได 

   ๔. อธิบายความตางกันระหวางภาษาบาลีกับภาษาอื่น ๆ  ได 

   ๕. รูและเขาใจหลักไวยากรณเพื่อการแตงแปลบาลี 

   ๖. รูและเขาใจประโยค และความสัมพันธของบทในประโยคภาษาบาลี 

   ๗. รูและเขาใจหลักการแปลและการแตงบาลี 

๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      ๑. กําลังดําเนินการทําส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning 

      ๒. เปล่ียนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ 

      ๓. เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษายุคใหม   

  ๔. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีสอนใหสอดคลองกับความจําเปนท่ีแทจริง 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑. คําอธิบายรายวิชา  

                       ศึกษาบาลีไวยากรณ ประกอบดวย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแตง-แปลบาลีเบ้ืองตน 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสิตเฉพาราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๑๒ 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

   ๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาและในหองเรียน  

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒ ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี

ตองการ โดยมีการแจงผานทาง Email Address 

 



หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย การเขา

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัว

ในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนท่ีนิสิตจะ

สําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย

ในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมในการ

ทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการ

ฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

-  มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม

เพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะ IT การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดใหนิสิตนําเสนอรายงานโดยใช Power Point 

หรือ การตัดตอ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที นําเสนอหนาช้ันและโพสตลงใน You Tube 

หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทางสถิติ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานภาษาบาลีไปใชในการทํางานท่ีจะ

ทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

๑. ทักษะดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

๒. ทักษะดานความรู  ๓.ทักษะทาง

ปญญา 

๔.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

                   
 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 



คุณธรรม จริยธรรม เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม 

 (๑)มีศีลธรรม และศรัทธา

อุ ทิ ศ ต น เ พื่ อ

พระพุทธศาสนา 

 

(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา 

จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อ

สวนรวม ในการเรียนการสอน 

   

(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในช้ันเรียนหรือ

นอกช้ันเรียนอยางตอเนื่อง  

 (๒) อภิปราย รายงาน การนําเสนอและการ

ตอบคําถาม 

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟง

ความ คิ ด เ ห็ นของ ผู อื่ น 

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม

การเรียนการสอน  ผูบรรยายจะ

สอดแทรกเรื่ องการรับฟ งความ

คิดเห็นของผูอื่ น รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อนสังเกต

พฤติกรรมผูเรียน 

๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบใน

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  ๔.๒.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๑) มีความรู  ความเขาใจ

หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

(๑)สอนแบบบรรยายและใชโจทยปญหา 

  

(๑) ทดสอบยอย 

(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

(๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 

(๔) นําเสนอผลงาน 

 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๑) สามารถคนหาขอมูล ทํา

ความเข าใจ และประเมิน

ขอมูลจากหลักฐาน 

 

( ๑ ) ส อ น แ บ บ บ ร ร ย า ย โ ด ย ใ ช

ภาพประกอบ 

(๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ  

(๔) เรียนรูแบบรวมมือ 

(๑) ทดสอบยอย 

(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

(๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 

 

 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๒) มีมนุษยสัมพันธ รูจัก

ควบคุมอารมณ และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

(๑) มอบหมายงานกลุม  

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก

ระหวางการเรียนการสอนและการ

ทํางานรวมกับเพื่อน 



 (๒) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓ )  พิ จา รณาจากผลการ เข าร ว ม

กิจกรรมของนิสิต 

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๒) ใชภาษาในการติดตอส่ือ

ความหมายไดดี ท้ังการฟง 

พูด  อานและเขียน 

(๑) สอนโดยการฝกปฏิบัติ 

(๒) มอบหมายงานคนควาความรูจาก

แหลงขอมูลตางๆ  

(๑)  ทดสอบยอย 

(๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

(๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.แผนการสอน 

  สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

 กิจกรรมการเรียน การสอน   

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑   คําช้ีแจง 

     - ช้ีแจงแนวการเรียนการสอน 

     - แจงจุดประสงครายวิชา 

     - แนะนําแหลงคนควาและเอกสาร 

บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาบาลี  

  ๑.๑ ความหมายและความสําคัญของภาษาบาลี 

  ๑.๒ การเขียนและการอานภาษาบาลี 

๓ แนะนําการเรยีนตาม

รายละเอยีดวชิา (มคอ.๓) 

-Power Point  

-ซกัถามขอ้สงสยั  

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๒ บทท่ี ๒ อักขรวิธี   

     ๒.๑ อักขระในภาษาบาลี   

     ๒.๒ ฐาน-กรณของอักขระ    

     ๒.๓ อักขระเกิดในสองฐาน    

     ๒.๔  การแบงอักษรตามฐานเกิด    

     ๒.๕  เสียงอักขระ     

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 



๓ บทท่ี ๓ สนธิ   

    ๓.๑ สระสนธิ  

    ๓.๒ พยัญชนะสนธิ 

    ๓.๓ นิคคหิตสนธิ 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๔ บทท่ี ๔ นามศัพท 

   ๔.๑ นามนาม 

   ๔.๒ คุณนาม 

   ๔.๓ สัพพนาม 

   ๔.๔ การแจกนามศัพท 

        - การแจกนามศัพทในปุงลิงค 

        - การแจกนามศัพทในอิตถีลิงค 

        - การแจกนามศัพทในนปุงสกลิงค 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๕ บทท่ี ๕  กติปยศัพท 

    ๕.๑ การแจกกติปยศัพท 

    ๕.๒ การแจกสังขยา 

    ๕.๓ การแจกสัพพนาม 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๖ บทท่ี ๖ อัพยยศัพท 

    ๖.๑ อุปสัค 

    ๖.๒ นิบาต  

    ๖.๓ ปจจัย 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๗ บทท่ี ๗ อาขยาต  

   ๗.๑ องคประกอบของอาขยาต ๘ อยาง  

       -วิภัตติ, กาล, บท 

       -วจนะ, บรุษ, ธาตุ  

       -วาจก,ปจจัย 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๘               สอบกลางภาค ๓   

๙ บทท่ี ๙ กิริยากิตก  

   ๙.๑.การแจกธาตุลงในกิตปจจัย  

   ๙.๒.การแจกธาตุลงในกิจจปจจัย  

   ๙.๓.การแจกธาตุลงในกิตกิจจปจจัย 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 



๑๐ บทท่ี ๑๐ นามกิตก 

   ๑๐.๑ วิเคราะหนามศัพทในกิตปจจัย 

   ๑๐.๒ วิเคราะหนามศัพทในกิจจปจจัย 

   ๑๐.๓ วิเคราะหนามศัพทในกิตกิจจปจจัย 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๑ บทท่ี ๑๑ สมาส 

   ๑๑.๑. กัมมธารยสมาส 

   ๑๑.๒. ทิคุสมาส 

   ๑๑.๓. ตัปปุริสสมาส 

   ๑๑.๔. ทวันทวสมาส 

   ๑๑.๕. อัพยยีภาวสมาส 

   ๑๑.๖. พหุพพิหิสมาส  

๑๒.๑. สามัญญตัทธิต 

    ๑๒.๒. ตัทธิตพิเศษ  

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๒ 

 

 

 

 

บทท่ี ๑๒ หลักไวยากรณเพื่อการแตง-แปลบาล ี

   ๑๓.๑ หนาท่ีของนาม 

   ๑๓.๑ บทท่ีใชเปนประธานในประโยค 

   ๑๓.๑ บทกิริยา 

   ๑๓.๑ บทขยายกิริยา 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๓ 

 

บทท่ี ๑๓ ประโยคในภาษาบาลี  

  ๑๓.๑ ประโยคท่ีจัดตามโครงสรางทางไวยากรณ  

  ๑๓.๒ ประโยคท่ีจัดตามเนื้อหา  

  ๑๓.๓ ประโยคท่ีจัดตามหลักสัมพันธ   

๓ - บรรยาย  

- ตอบขอซักถาม  

- สรุปสาระสําคัญ  

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๔  

 

บทท่ี ๑๔ ความสัมพันธของบทในประโยค 

   ๑๔.๑ ความสัมพันธระหวางบทประธานกับ    

           บทขยายประธาน 

  ๑๔.๒  ความสัมพันธระหวางบทประธานกับ   

           บทกิริยาในระหวาง 

  ๑๔.๓  ความสัมพันธระหวางบทประธานกับ  

           บทกิริยาในคุมพากย 

  ๑๔.๓ ความสัมพันธระหวางบทกรรมกับบท 

           กิริยา 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๕ บทที ๑๕ หลักการแตงบาลี 

   ๑๕.๑ หลักการเรียงนิบาต 

๓ - บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

พระมหาปพน  

กตสาโร 



   ๑๕.๑ หลักการเรียงบทนามนาม 

   ๑๕.๑ หลักการเรียงบทวิเสสนะ 

  ๑๕.๑ หลักการเรียงบทกิริยา 

  ๑๕.๑ หลักการวางบทกิริยาวิเสสนะ 

  ๑๕.๑ หลักการเรียงวิกติกัตตา 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

ผศ.ดร. 

๑๖   

 

บทท่ี ๑๖ หลักการแปลบาลี 

๑๖.๑ ประเภทการแปล 

 -การแปลโดยพยัญชนะ 

        -การแปลโดยอรรถ 

๑๖.๑  หลักการแปลและลําดับการแปลบาลี 

๑๖.๒  หลักการแปลประโยคเลขนอก-เลขใน 

๑๖.๓  หลักการแปลประโยคอุปมา-อุปไมย 

๓ 

 

- บรรยาย 

- ตอบขอซักถาม 

- สรุปสาระสําคัญ 

- ทําแบบฝกหัดประจําบท 

พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๗ 

สรุปเนื้อหาในรายวิชา ท้ังหมด ๓   บรรยายสรุปเนื้อหา พระมหาปพน  

กตสาโร 

ผศ.ดร. 

๑๘  สอบปลายภาค     ๓      ขอสอบ   กรรมการ 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู*  

วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ ๑.๑, ๒.๑, 

๓.๑, ๔.๑ 

สอบระหวางภาค 

สอบประเมินผลปลายภาค 

๘ 

๑๖ 

๒๐% 

๕๐% 

๒ ๑.๑ 
๒.๑ 

๓.๑ 

๔.๑ 

วิเคราะหกรณีศึกษา / การคนควา 
ความกระตือรือรน การนําเสนอ รายงาน 

ความรับผิดชอบ งานกลุม / ผลงาน 

สงงานตามกําหนด 
ทดสอบประจําบท / สอบยอย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
๒๐% 

๓ ๑.๑ 

๒.๑ 

พฤติกรรมการเขาช้ันเรียน ระเบียบวินัย 

ตรงตอเวลา 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

 

 



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.เอกสารและตําราหลัก 

   - คณะกรรมการแตงตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, วิธีแปลมคธเปนไทย วิธีแตงฉันท, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๑. 

   - จรูญ วรรณกสิณานนท, ดร., บาลียุคใหม เรียนงายกวาเดิม, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพุทธลีลา พ.ศ. 

๒๕๔๙. 

- จําลอง สารพัดนึก, รศ.ดร., แบบเรียนเร็วมหาบาลีเลม ๑, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๔. 

    - พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), หลักการแปลไทยเปนมคธสําหรับช้ันประโยค ป.ธ. ๔-๕, กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพเล่ียงเชียง, พ.ศ. ๒๕๔๑.  

    - เวทย วรัญู, แบบเรียนบาลีไวยากรณสมบูรณเลม ๑, กรุงเทพมหานคร: หจก.ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๙.  

  - พระมหาประสิทธิ์ สิริปฺโญ, แตงและแปลบาลี, โรงพิมพนิติธรรมการพิพ, ๒๕๕๐.  

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

เอกสารประกอบการสอน  วิชาบาลีไวยากรณ  : คณาจารย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             

                                                          โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘ 

เอกสารประกอบการสอน  วิชาแตงแปลบาลี  : คณาจารย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             

                                                          โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๙ 

 หนังสืออุภัยพากยปริวัตน ภาค ๑-๒ (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส) 

๓.เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

        เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับหัวขอในรายวิชา เชน google, wikipedia, คัมภีรอภิธานัปปทีปกา และคัมภีรอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของ, คําอธิบายศัพทเฉพาะทางภาษาบาลี 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้  นิสิตไดจัดทําเปนกิจกรรมทางวิชาการในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาและผูเขารวม ดังนี้ 

๑) จัดใหมีการเสวนากลุม ระหวางอาจารยผูสอนและนิสิตผูเรียน 

๒) การสังเกตการณจากพฤติกรรมในดานตางๆของผูเรียน 

๓) จัดทําแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผูสอน 

๔) ใหการเสนอแนะผานเว็บบอรด ซึ่งจัดทําข้ึนใหผูเรียนสามารถส่ือสารกับทางผูสอนได 

๒.กลยุทธการประเมินการสอน 

กลยุทธในการรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอน ดังนี้ 



๑) การศึกษา สังเกตการณ การสอน ของผูรวมทีมการสอน 

๒) ประเมินผลคะแนนท่ีไดจากการสอบทุกครั้ง 

๓) ประเมินทบทวนผลการเรียนรูของผูเรียนเปนระยะ 

๓.การปรับปรุงการสอน  

ภายหลังจากการประเมินการสอนในขอ ๒ เสร็จแลว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสวนาใน
การระดมสมอง เพื่อหาขอท่ีดีท่ีสุด และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 

๑) จัดใหมีการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรายวิชานี้ 
๒) การทําวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวางการสอนรายวิชานี้กําลังดําเนินไป ผูสอนตองมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรูในรายวิชาเปนระยะ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการ

พิจารณาจากผลการสอบประจําบท การสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์

โดยภาพรวมในวิชานี้  ดังนี้ 

๑) การทวนสอบ การใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีไมใชอาจารยผูสอนประจําวิชา 

๒) ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

จากรายงาน หลักการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาแลว ไดมีการจัดการวางแผนปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพ  ดังนี้ 

        ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  ตามขอ ๔. 

        ๒) อาจเปล่ียน หรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการนําความรูจากรายวิชานี้มาแกปญหา

ตางๆได หรืองานวิจัยแนวคิดใหมๆของผูสอน 

 

                   ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

             ลงช่ือ    . 

                    ( พระมหาปพน  กตสาโร ,ผศ.ดร.) 

                         ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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