
  มคอ. 5 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพรพระพุทธศาสนา 

รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โปรแกรมวิชา/คณะ      ปรัชญาศาสนา และเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา    

(Pali for Studying Buddhism) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

- ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)  

- อาจารยชินวัชร นิลเนตร 

- หมูเรียน P1 พุทธศาสนศึกษา (5 ป) ป 1  หมู 1 

4. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558/ ชัน้ปท่ี 1 

5. สถานท่ีเรียน 

หอง 9.11.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมงของ

แผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมงของ

แผนการสอน 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผน การสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.1. ประวัติและความสําคัญของภาษา

บาล ี

 

3 

 

      3 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.2 หลักไวยากรณภาษาบาลี  

1)  อักขระและพยัญชนะในภาษาบาลี 

2) การออกเสียงในภาษาบาลี (ฐาน

กรณของอักขระ) 

3) การเขียนภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 
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บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.3 นามศัพท (Noun) 

     1 ) นามศัพทและหนาท่ี 

     2) ลิงคและวจนะ 

     3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

  1.3 นามศัพท (Noun) 

      1) นามศัพทและหนาท่ี 

      2) ลิงคและวจนะ 

      3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ (ตอ)  

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี               

 1.4 สังขยา (การนับในภาษาบาลี) 

     1) สังขยาศัพท 

     2) การนับปกติสังขยาและปูรณสังขยา 

     3) การแจกปกติสังขยาตามวิภัตติ 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี                   

   1.5  สัพพนาม (Pronoun) 

       1) ปุริสสัพพนาม ลิงค วจนะ และการ     

แจกดวยวิภัตต ิ

      2) วิเสสนะสัพพนาม ลิงค วจนะ และ

การแจกดวยวิภัตติ             

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี                   

   1.6 อัพยยศัพท 

1) อุปสรรค 

2)  นิบาต  

3) ปจจัยในภาษาบาลี               

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

 

บท ท่ี  2  ไวยากรณ ภ าษ าบาลี  กิ ริย า

อาขยาต (verb) 

      2.1 กริยาและการแบงกาล (Tense) 

      2.2 การใชกิริยาในภาษาบาลี 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 
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บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

   3.1 หลักการแปล 8 ประการ 

 

3 

 

        3 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

   3.1 หลักการแปล 8 ประการ (ตอ) 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

3.1 หลักการแปล 8 ประการ (ตอ) 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 การใชภาษาบาลีและการใชคํา

ภาษาบาลีในภาษาไทย 

1.1 อิทธิพลของภาษาบาลีตอภาษาไทย 

1.2 การใชภาษาบาลีในภาษาไทย 

          ลักษณะของคําบาลีใน ภาษาไทย 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 การศึกษาคนควาความรูจากคัมภีร

และเอกสารภาษาบาล ี

  5.1 คัมภีรพระไตรปฎกภาคภาษาบาลี 

  5.2 คัมภรีอรรถกถา 

  5.3 วิ ธี ก ารค น คว า  ก ารอ าง อิ ง คั มภี ร

พระไตรปฎก    

 

 

3 

 

 

3 

 

 

เปนไปตามแผนการสอน 

สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

- ไมมี 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 

ประสิทธิพล  

ปญหาและขอเสนอแนะ

ในการแกไข 
มี ไมมี 

1. คุณธรรม-จริยธรรม 

   1. มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

ครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนา

ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก คํ า ส อ น

พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ

สอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  

กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 

   1. การบรรยายภายในชั้นเรยีน  

   2. จัดกิจกรรมการเรียนการ

ส อ น ให นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ

วิเคราะห ให เห็นแนวโนมของ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมี

ผลกระทบตอคานิยมและวิถีการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน และการ

 

 

 

 

  

 

 

 

ไมมี 
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8  เปนตน 

   2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ี

กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ 

คุรุสภามีความเคารพในความเชื่อ

ทางศาสนา  รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

ระบุ ป ญ ห าจริย ธรรม โดย ใช

วิธีการท่ีหลากหลาย  เชน การ

อภิ ป รายกลุ ม   ก ารสะท อน

แนวคิด   การศึกษากรณีศึกษา  

การวิพากษคุณคาทางจริยธรรม

ใหครอบคลุมประเด็นปญหา

ทางดานคุณธรรมจริยธรรมท้ังใน

วิชาชีพและการดํารงชีวิตการจัด

การศึกษานอกสถาน ท่ี  ทัศน

ศึกษา  ศึกษาดูงาน  องคกรหรือ

สถาบัน ท่ี มีความโดดเดนดาน

คุณธรรมจรยิธรรม 

2. ดานความรู            

     1 . ความรู ค วาม เข าใจ ใน  

ความรู เฉพาะด านตามสาขา

วิชาชีพ และความรูในศาสตร

ตางๆ อยางเปนระบบ 

     2. สามารถแสวงหาความรู

เฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

     3 . สามารถบู รณ าความรู

วิช าชีพครู กับความรู กั บวิช า

เฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองคความรูท่ี

เก่ียวของได 

  

1. บรรยายประกอบสื่อ 

มัลติมีเดีย (power point) 

2. ใหศึกษาจากเอกสารการ

สอน 

3. ทําแบบทดสอบความรูกอน

และหลังบทเรียน 

4. นักศึกษาฝกออกเสียง ฝก

อาน แปลเอกสารภาษา

บาลี 

5. การคนควาทํางานเปนกลุม

จากแหลงตําราและ

อินเทอรเน็ตเสริม  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา 

1. สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง 

ทําความเขาใจและประเมิน

ข อ มู ล ส าร ส น เท ศ  แ ล ะ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชใน

การปฏิบัติงานสอนและงาน

ครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน 

1.  บรรยายประกอบสื่อ          

มัลติมีเดีย (power point) 

ใหศึกษาจากเอกสารการ

สอน 

2. ฝกอาน ฝกเขียน และแปล 

3. การคนควาทํางานเปนกลุม

จากแหลงตําราและ

อินเทอรเน็ตเสริม  
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และการวิ จั ย เพ่ื อ พั ฒ นา

ผูเรียน 

2. สามารถคิดแกปญหาในการ

จัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต 

และปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสู

การแกไขปญหาไดดวยการ

สืบคน ตีความ และประยุกต

หลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา 

3. มีความเปนผูนําทางปญญา

ในการคิดพัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรคและมี

วิสัยทัศน   ดวยองคความรู

ทางพุทธศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในโลกปจจุบนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความไวในการรับความรูสึก

ของผูเรียนดวยความเขาใจ 

และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณและสังคม 

2. มีความเอาใจใส มีสวน

ชวยเหลือและเอ้ือตอการ

แกปญหาความสัมพันธใน

กลุมและระหวางกลุมผูเรียน

อยางสรางสรรค 

3. มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน 

มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

1. บรรยายประกอบ power 

point 

2. ศึกษาเอกสารการสอน 

3. แบงกลุมคนควาขอมูล 

4. สมาชิกในกลุมระดม

ความคิด 

5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทน

นําเสนอ 

6. ทําแบบทบทวนความเขาใจ

ทายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ไมมี 
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ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4. มีความสามารถในการใช

หลักพุทธธรรมเปนแกนใน

การสรางความสัมพันธอันดี

ตอสิ่งแวดลอม 

5. ทั กษ ะการ วิ เค ราะห เชิ ง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความไวในการวิเคราะห

และเขาใจขอมูลสารสนเทศ

ท่ีไดรับจากผูเรียนอยาง

รวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง

สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษา

พูดหรือภาษาเขียน  

2. มีความสามารถในการใช

ดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปลความหมาย 

และเลือกใชขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยี

สาร สนเทศไดดี 

3. มีความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

1. บรรยายประกอบ power 

point 

2. ศึกษาเอกสารการสอน 

3. แบงกลุมคนควาขอมูล 

4. สมาชิกในกลุมระดมความคิด 

5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทน

นําเสนอ 

6. ทําแบบทบทวนความเขาใจ

ทายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา

ขอสอบดังกลาวเพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ

บท 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   22 คน 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 22 คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 8 36.36 

B+ 5 22.73 

B 5 22.73 

C+ 3 13.64 

C 0 0.00 

D+ 1 4.55 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

รวม 22 100 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- เนื่องจากภาษาบาลีมีเนื้อหารายวิชาคอนขางยาก จึงทําใหนักศึกษาทําคะแนนสอบไดนอย  

 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉล่ีย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 

(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

นายชินวัชร นิลเนตร P1 ดีมากคะ จากภาษาบาลีท่ียากสามารถสรุปใหเขาใจ

งายข้ึน อ. ใสใจผูเรียนมาตรงเวลาตลอด นาจะมีใน

เทอมสองอีก 

 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

      - ไมมี 

 2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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     - ไมมี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

    - ไมมี 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/   ป

การศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ไมมี ไมมี 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

- ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป

- ไมมี 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

- ไมมี 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายชินวัชร นิลเนตร 

ลงชื่อ วันท่ีสงรายงาน : 

      (นายชินวัชร นิลเนตร) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน : 

      (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

20 มกราคม 2559

22  มกราคม 2559
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