มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓
-----------------------------มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
วิทยาเขตขอนแกน /คณะพุทธศาสตร/ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (Pali Composition and Transalation III)
๒. จำนวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต ๒ (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (Pali Composition and Transalation II)
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อเสริมความรูและความเขาใจภาษาบาลีของนิสิตใหมีพื้นฐานเพียงพอ
๒. เพื่อใหนิสิตมีความรูภาษาบาลีเหมาะแกการศึกษาเขาในระดับอุดมศึกษา
๓. เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง
๔. เพื่อใหนิสิตสามารถแปลและแตงประโยคบาลีได
๕. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจเนื้อหาขอธรรมและเรื่องที่แสดงประวัติตาง ๆ
๒. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล เพื่อการบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ โดยอาศัยการประเมินจาก
ผูเรียน และคณาจารยเขาสูขบวนการสอนโดย E-Leaning
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการแตงแปลบาลี แตงประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบโดยอาศัยหลักไวยากรณที่เรียนมาแลว แปลทั้งโดย
อรรถและพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา แปลไทยเปนบาลี และแปลบาลีเปนไทย โดยใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา
ภาคที่ ๑
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห

การสอนเสริม ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
การฝกปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคันควาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
จัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล และรายกลุม ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยแจงใหทราบลวงหนา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑. นิสิตเห็นความสำคัญของภาษาบาลีในฐานะทีเ่ ปนภาษารักษาคำสอนของพระพุทธเจา
๒. เพื่อใหนสิ ิตมีความซาบซึ้งในคุณคาของภาษาบาลี
๑.๒ วิธีการสอน
สอดแทรกการยกตัวอยางประกอบเขาไปในเนื้อหา เชื่อมโยงประเด็นเขาสูคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลาตอ
การเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ รับผิดชอบในการงานทีมอบหมาย พรอมทั้งใหมีความซื่อสัตยในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
เขาเรียนตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกำหนดของอาจารยผูสอน ไมทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๑. เพื่อเสริมความรูและความเขาใจภาษาบาลีของนิสิตใหมีพนื้ ฐานเพียงพอ
๒. เพื่อใหนสิ ิตมีความรูภาษาบาลีเหมาะแกการศึกษาเขาในระดับอุดมศึกษา
๓. เพื่อใหนสิ ิตมีทกั ษะในการใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง
๔. เพื่อใหนสิ ิตสามารถแปลและแตงประโยคบาลีได
๕. เพื่อใหนสิ ิตมีความเขาใจเนื้อหาขอธรรมและเรือ่ งที่แสดงประวัติตาง ๆ
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๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบ มีความคิดวิเคราะหถาม-ตอบในชั้นเรียน สามารถไปคนควาเพิ่มเติม และ
จัดทำรายงานเสนอในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบโดยขอเขียน ประเมินจากผลของงานที่ไดรบั มอบหมาย ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดและหาเหตุผ ลอยางเปนระบบ ความสามารถในการประยุกตความรูในวิชานี้เพื่อใหนิสิต
สามารถแปลและแตงประโยคบาลีได แลวเกิดความเขาใจเนื้อหาขอธรรมและเรื่องที่แสดงประวัติตาง ๆ
๓.๒ วิธีการสอน
ฝกใหวิเคราะห คนควาขอมูล จากฐานขอมูล เชิญผูเชี่ยวชาญดานคัมภีรมาเสนอแนะแลกเปลีย่ นการเรียนรูร วมกัน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบโดยขอเขียน สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การอภิปรายนำเสนอรายงาน เสนอความคิดเห็น
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งพัฒนา
มอบหมายงานเปนกลุมโดยมีผูนำกลุม และสมาชิก โดยมีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเปนผูนำ
และผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง
๔.๒ วิธีการสอน
๑. ทำกิจกรรมในแบบประเมินผลทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
๒. ฝกใหนสิ ิตมีสวนรวมในการแปลและการแตง
๓. ใหนิสิตทำแบบฝกหัดตาง ๆ ทั้งในวิชาแปลและวิชาแตง
๔. ฝกใหนิสิตมีสวนรวมในการบรรยายหนาชั้นเรียน เพื่อฝกใหนิสิตฝกการคนควา และกลาในการแสดงออก
หนาชั้นเรียน
๕. ใหนิสิตรูจักการคนหาศัพทและประโยคที่ยากมอบหมายการทำรายงานเปนกลุม และมีการจัดทำโครงงาน
เสนอจากฐานขอมูล และนำเสนอรายงานเปนรายกลุม หรือรายบุคคล โดยใช Power Point
๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการมีสวนรวม มีการทำงานเปนทีม พรอมทัง้ ผลงานและโครงงานมานำเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
งานมอบหมายที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห โดยการใชการสื่อสารเชิงปริมาณ และคุณภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
ระยะที่ ๑ ทดสอบกอนเรียนในรายวิชา แนะนำเคาโครงการบรรยาย บรรยายรายละเอียดในเนื้อหาวิชา จัด
กลุมอภิปรายหนา
ระยะที่ ๒ แนะนำใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหศึกษาคนควาและทำรายงานสง ทดสอบหลังบรรยายไปแลว
๕.๓ วิธีการประเมินผล
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- จิตพิสัย (ความตั้งใจ รวมมือ มารยาท มนุษยสัมพันธ ซื่อสัตย รับผิดชอบ
- พุทธิพสิ ัย (ความรู ความเขาใจ การประยุกตใช เอกสาร รายงาน สอบกลางภาค)
- ทักษะพิสัย (ความพรอม ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอหรือแสดงออกในวิชาการ)
สอบปลายภาค

๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

๑

แนะนำรายละเอียดวิชา
การวัดผลกิจกรรมการเรียนการสอน

๒,
๓,
๔,
๕
๖

บทที่ ๑ ภาคการแปลบาลีเปนไทย
- สามาวดี วตฺถุ

จำนวน
ชั่วโมง
๒
๘

- จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ

๒

๗

- อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ วตฺถุ
- ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร วตฺถุ

๒

๘

สอบกลางภาค

๒

๙

๑๐
๑๑ - ๑๒
๑๓

รอยละ ๑๐
รอยละ ๔๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๔๐
รวมรอยละ ๑๐๐

- โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ
บทที่ ๒ ภาคการแปลไทยเปนบาลี
- กุมฺภโฆสก วตฺถุ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
- อธิบายกิจ กรรมการเรียน
การส อน แ ละก ารวั ด ผ ล
ประเมินผล
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- กิจกรรมคำถามทายบท

๒

-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด

๒

-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป

- สกฺก วตฺถุ

๒

- อฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ

๒
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ผูสอน
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสฐิ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

๑๔

- อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ วตฺถุ

๒

๑๕

- จิตฺตหตฺถตฺเถร วตฺถุ
- นนฺทโคปาลก วตฺถุ

๒

สอบปลายภาค

๑๖

๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด
-บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายสรุป
- ทำแบบฝกหัด

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

๑

๑.๑,๑.๖, ๑.๗,๒.๑,
๒.๔-๒.๖, ๓.๒

วิธีการประเมิน

พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ
พระมหาพิสิฐ วิ
สิฐปฺโญ

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๘
๑๖

๒๐ %
๔๐ %

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐ %

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
การนำเสนอรายงาน
๑.๑, ๑.๖, ๑.๗,
๒ ๒.๑, ๒.๔-๒.๖, ๓.๒, การทำงานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
๔.๑-๔.๖,.๓.๔.
การสงงานตามทีม่ อบหมาย
การเขาชั้นเรียน
๓ ๑.๑-๑.๗, ๓.๑
การมีสวนรวม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน

ผูสอน

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. เอกสารและตำราหลัก
เกษม บุญศรี. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๒. กรุงเทพฯ : ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๑.
จำเนียน แกวกู, พระมหา. ธรรมบทแปลประโยคยาก. กรุงเทพฯ : วัฒนศิลปการพิมพ, ๒๕๒๙.
ชรินทร จุล คประดิษฐ, รอยโท. แตง – แปลบาลี ๑ – ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิม พ ม หาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย,
๒๕๓๓.
เชวง สมสาร และ ประสาร ทองภักดี. วิธีแปลไทยเปนมคธ. พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
ธงชัย สุมนจักร.ประมวลคาถาพระธรรมบทภาค ๑–๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๗.
นิยม อุตฺตโม, พระมหา. บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ. ขอนแกน : คลังนานาธรรม, ๒๕๑๙.
ประดิษฐ บุณยะภักดี. คูมือเรีย นภาษาบาลีดวยตนเอง ประยุกตดวยวิธีแปลภาษาบาลีแบบสากล. กรุงเทพฯ :
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ประยูรวงศ, ๒๕๑๕.
ธรรมเจดีย (กี มารชิโน ป.ธ.๙), พระ. ระเบียบแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๑๑.
พุทธโฆสาจารย, พระ. ธมฺมปทกถา ทุติโย ภาโค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
พุท ธิวงศมุ นี (สุวรรณ สุว ณฺ ณ โชโต), พระ. ค มื อประโยค ป.ธ.๔ สำนั กเรีย นวั ดเบญจมบพิ ตรดุ สิต วนาราม.
กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๓.
ราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช), พระ. หลักการแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ : กราฟคอารต, ๒๕๒๘.
ศักรินทร ศศพินทุรักษ, พระมหา. หลักควรจำบาลีไวยากรณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ, ๒๕๒๕.
สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา. คูมือประกอบการศึกษา วิชาแปลไทยเปนมคธ ชั้นประโยค ป.ธ.๕ . กรุงเทพฯ : เอ
พีกราฟฟคอารต, ๒๕๒๙.
สมจินต สมฺม าปฺโญ, พระมหา. คูมือการเรียนการสอน วิชาแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ : กิตติวรรณปนเกลา,
๒๕๓๓.
สังเวย ธมฺมเนตฺติโก, พระมหา. แตงตามธรรมบท. กรุงเทพฯ : ประดิพัทธ, ๒๕๒๕.
หยด ขจรยศ, นาวาเอก. บาลีปริทัศน. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๔๙๔.
อุทิศ ศิริวรรณ. ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ ภาค ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๓๐.
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ (ไมม)ี
๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูเรี ยนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิชา การเรีย นการสอน การจัด กิจ กรรม สนั บ สนุ นการเรี ยนการสอน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
คณะกรรมการในรายวิชาประเมิน หรือการสังเกตการสอบจากอาจารยในวิทยาลัยสงฆ
๓. การปรับปรุงการสอน
วิท ยาลัยสงฆใหผูสอนทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอน จากผลการประเมินของผูเรียน หรือขอเสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญ โดยที่สุดวิทยาลัยสงฆหารือ แกไขปญหารวมกัน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
วิท ยาลัยสงฆป ระเมินขอ สอบ และความเหมาะสมในการใหคะแนนแตล ะรายวิชา ใหเปนไปตามระบบการ
ประเมินของหลักสูตร
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิทยาลัยสงฆสรางระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากการประเมิน การเรียนการสอนของ
ผูเรียน และคณะกรรมการของวิทยาลัยสงฆเสนอใหผูรบั ผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา การสอน ตลอดถึงการเสนอเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาในรายวิชาตอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
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