
  มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โปรแกรมวิชา/คณะ      ปรัชญาศาสนา และเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา    

(Pali for Studying Buddhism) 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (3-0-6) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยชินวัชร นิลเนตร 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558/ ชัน้ปท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

หอง 9.11.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

9. วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

1 พฤษภาคม 2556 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1)  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูและเขาใจหลักไวยากรณภาษาบาลี  และสามารถใชไดอยางถูกตอง 

(2)  เพ่ือใหผูศึกษาสามารอานและแปลภาษาบาลีในระดับเบื้องตน ไดอยางถูกตอง 

(3)  เพ่ือใหใหผูศึกษาทราบและสามารถระบุไดถึงคําภาษาบาลีในภาษาไทยพรอมความหมาย 
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(4)  เพ่ือใหผูศึกษาสามารถใชความรูท่ีเรียนคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากคัมภีรและเอกสาร 

ภาษาบาลีได 

(5)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาภาษาบาลี เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของได 

(6)  มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติการศึกษาภายในปการศึกษา 2555 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

(1) คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลีเบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใชคําภาษา

บาลีในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีรพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี ฝกทดลองศึกษาคนควา

เนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยยอจากเอกสารภาษาบาลี 

 

(2) จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

(1)  บรรยาย 45  คาบเรียน 

(2)  สอนเสริม   ไมมี 

(3)  การฝกปฏิบัติ ไมมี  

(4)  การศึกษาดวยตนเอง  90/คาบเรียน 

 

(3) จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

(1) ใหคําปรึกษา 2 ชั่วโมง /สัปดาห วันจันทร เวลา15.00 น. -17.00 น.  

(2) ใหคําปรึกษาผาน E-mail: noombb@hotmail.com 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

การพัฒนาการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังซ่ึงตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชีวิตตามหลักคํา

สอนพระพุทธศาสนา  เชน 

ลีลาการสอน  4  ธรรม

เทศกธรรม 5  กัลยาณมิตร

ธรรม 7  มรรคมีองค 8  

เปนตน 

1.1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู ท่ีกําหนดโดยองคกร

วิชาชีพ คือ คุรุสภา 

1.1.3 มีความเคารพในความ

เชื่อทางศาสนา   รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

o 1.2.1 มีคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครู

และจริยธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชีวิตตาม

หลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน 

ลีลาการสอน  4  

ธรรมเทศกธรรม 5  

กัลยาณมิตรธรรม 7  

มรรคมีองค 8  เปน

ตน 

o 1.2.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ท่ีกําหนด

โดยองคกรวิชาชีพ 

คือ คุรุสภา 

o มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   

รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

1.3.1 การบรรยายภายในชั้น

เรียน  

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหนักศึกษา

สามารถวิเคราะห ให

เห็นแนวโนมของความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

ค านิ ยมและวิ ถี ก าร

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

และการระบุปญ หา

จริยธรรมโดยใชวิธีการ

ท่ีหลากหลาย  เช น 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  

การสะท อนแนวคิด   

การศึกษากรณีศึกษา  

การวิพากษคุณคาทาง

จริยธรรมใหครอบคลุม

ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า

ท า งด า น คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมท้ังในวิชาชีพ

และการดํารงชีวิต 

1.3.3 การจัดการศึกษานอก

สถาน ท่ี ทั ศน ศึ กษ า  

ศึกษาดูงาน  องคกร

หรือสถาบันท่ีมีความ

โดดเดนดานคุณธรรม

จริยธรรม 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  

โดยประเมินจากดานเจต

คติ (Attitude  

Domain) บุคลิกภาพ

ดานการแสดงออกในชั้น

เรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การ

สังเกต การใช

แบบทดสอบ การเก็บ

ขอมูลสถิติความประพฤติ 

1.4.2 ใชแบบประเมินและแบบ

วัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทํา

ไดในลักษณะ การ

ตรวจสอบเจตคติ

ทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ซ่ึงมี

องคประกอบจากสวนท่ี

เปนสภาพแวดลอมและ

สถานการณนั้น ๆ 

1.4.3 ประเมินจากสามารถ

แยกแยะสวนตางๆ ของ

คําตางๆ ในภาษาบาลีท่ี

ปรากฏในประโยคคําพูด

ไดตามหนาท่ีของคํา 

1.4.4 ประเมินจาก

ความสามารถระบุ และ

อางไดวาบทความภาษา   

บาลีนั้นๆ มาจากคัมภีร 

ตํารา ประเภทใด 

1.4.5 ประเมินจาก
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ความสามารถระบุไดวา 

คําตางๆท่ีนํามาใชใน

ภาษาไทยมาจากราก

ศัพทภาษาบาลี และ

ทราบความหมายได 

  

2. ความรู 

2.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

 2.1.1 ความรูความเขาใจใน

ความรูเฉพาะดานตาม

สาขาวิชาชีพและ

ความรูในศาสตรตางๆ 

อยางเปนระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรู

กับวิชาภาษาบาลี  

เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของได 

 

 

• 2.2.1 ความรูความ

เขาใจใน  ความรู

เฉพาะดานตามสาขา

วิชาชีพ และความรูใน

ศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ 

o 2.2.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู  

หรือความรูเฉพาะดาน

ตามสาขาวิชา เพ่ือ

ประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

o 2.2.3 สามารถแสวงหา

ความรูเฉพาะดานท่ี

เปนปจจุบนั 

• 2.2.4 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครูกับ

ความรูกับวิชาภาษา

บาลี  เพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาและตอยอด

องคความรูท่ีเก่ียวของ

ได 

2.3.1   บรรยายประกอบสื่อ 

มัลติมีเดีย (power 

point) 

2.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

2.3.3 ทําแบบทดสอบ

ความรูกอนและหลัง

บทเรียน 

2.3.4 นักศึกษาฝกออก

เสียง ฝกอาน แปล

เอกสารภาษาบาลี 

2.3.5 การคนควาทํางาน

เปนกลุมจากแหลง

ตําราและ

อินเทอรเน็ตเสริม  

 

2.4.1 แบบทดสอบความรู

หลังบทเรียน  สอบ

กลางภาค  สอบปลาย

ภาค 

2.4.2 การอานและการ

แปลภาษาบาลีท้ังมุข

ปาฐะและเขียน 

2.4.3 การฝกปฏิบัติตาม

เนื้อหา 
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3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

 

 

o 3.2.1 สามารถคิด

คนหาขอเท็จจริง ทํา

ความเขาใจและ

ประเมินขอมูล

สารสนเทศ และ

แนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือ

นํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการ

วินิจฉัยผูเรียน และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

o 3.2.2 สามารถคิด

แกปญหาในการ

จัดการเรียนรู  ปญหา

ชีวิต และปญหาสังคม  

ท่ีมีความสลับซับซอน   

เสนอทางออก อยาง

สรางสรรคและนําไปสู

การแกไขปญหาไดดวย

การสืบคน ตีความ 

และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา 

o 3.2.3 มีความเปนผูนํา

ทางปญญาในการคิด

พัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรค

3.3.1 บรรยายประกอบสื่อ

มัลติมีเดีย (power 

point) 

3.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

3.3.3  ฝกอาน ฝกเขียน และ

แปล 

3.3.4  การคนควาทํางาน

เปนกลุมจากแหลง

ตําราและอินเทอรเน็ต

เสริม  

 

3.4.1 ทดสอบจากการปฏิบัติ

อาน การออกเสียง 

3.4.2  ทดสอบจาก

แบบฝกหัดประจําบท 

3.4.3  ทดสอบจากฝกปฏิบัติ

อาน 

3.4.4  การทําแบบทดสอบ

ความรูหลังบทเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 
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และมีวิสัยทัศน   ดวย

องคความรูทางพุทธ

ศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกปจจุบัน 

 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

 

 

o 4.2.1 มีความไวในการ

รับความรูสึกของ

ผูเรียนดวยความเขาใจ 

และความรูสึกเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม 

o 4.2.2 มีความเอาใจใส 

มีสวนชวยเหลือและ

เอ้ือตอการแกปญหา

ความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุม

ผูเรียนอยางสรางสรรค 

o 4.2.3 มีความสัมพันธท่ี

ดีกับผูเรียน มีภาวะ

ความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางาน

เปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

o 4.2.4 มีความสามารถ

ในการใชหลักพุทธ

ธรรมเปนแกนในการ

4.3.1 บรรยายประกอบ 

power point 

4.3.2 ศึกษาเอกสารการ

สอน 

4.3.3  แบงกลุมคนควา

ขอมูล 

4.3.4  สมาชิกในกลุมระดม

ความคิด 

4.3.5  ใหสมาชิกในกลุมสง

ตัวแทนนําเสนอ 

4.3.6  ทําแบบทบทวน

ความเขาใจทาย

บทเรียน 

 

4.4.1 ความรับผิดชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4.4.2 การรูจักทํางานรวมกัน

เปนทีม 

4.4.3  การใหอภัย เห็นใจผูอ่ืน 

เคารพในความคิดเห็น

ของอ่ืน 

4.4.4 รูจักแบงงาน แบงปน

ความรูตอผูอ่ืน 

4.4.5 สังเกตการณทํางานเปน

กลุม มีมนุษยสัมพันธ 

และใหความรวมมือตอ

ผูอ่ืน 

4.4.6 การทําแบบฝกหัด

ทบทวนบทเรียน 

4.4.7 การสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 
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สรางความสัมพันธอัน

ดีตอสิ่งแวดลอม 

 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังการพูด การเขียน 

และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

 

o 5.2.1 มีความไวใน

การวิเคราะหและ

เขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับ

จากผูเรียนอยาง

รวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษา

พูดหรือภาษาเขียน  

o 5.2.2 มี

ความสามารถในการ

ใชดุลยพินิจท่ีดีใน

การประมวลผล แปล

ความหมาย และ

เลือกใชขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาท่ีสอน และงาน

ครูท่ีรับผิดชอบโดย

ใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศไดดี 

•  5.2.3 มี

ความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังการพูด การเขียน 

และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสม

5.3.1 บรรยายประกอบ 

power point 

5.3.2  ศึกษาเอกสารการ

สอน 

5.3.3 สอนใหนักศึกษาลําดับ

ความสําคัญกอนหลัง

ในการใชหลักธรรม/

จริยธรรมเพ่ือการ   

ตัดสินใจ  

5.3.4 สอนใหนักศึกษารูจัก

ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ชวยในความคํานวณ

ตอการตัดสิ 

5.3.5 สอนใหนักศึกษาใช

ภาษาท่ีสื่อสารตรงกับ

เจตนา 

5.3.6 การทําแบบฝกหัด

ทบทวนบทเรียน 

5.3.7 การสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 

 

5.4.1 ประเมินจากการ

เรียงลําดับตัวเลขการ

นําเสนอ 

5.4.2 การสื่อสารการใชภาษา

ไดดีตรงเจตนาและ

ถูกตอง  

5.4.3 รูจักวิเคราะหความรูโดย

การใชเหตุผลอยางเปน

ระบบ 

5.4.4 การรูจักใชความรูเพ่ือ

การปฏิบัติไดตาม

ความสําคัญกอนหลัง 
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กับกลุมผูเรียน 

 

 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.1. ประวัติและความสําคัญของภาษา

บาลี 

3 1. ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชา จุดประสงครายวิชา 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล 

ตลอดจนการปฏิบัติตนของ

นักศึกษา 

2. บรรยาย (Power Point) 

3.  แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

2 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.2 หลักไวยากรณภาษาบาลี  

1)  อักขระและพยัญชนะในภาษาบาลี 

2) การออกเสียงในภาษาบาลี (ฐาน

กรณของอักขระ) 

3) การเขียนภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน 

3 1. บรรยายประกอบดวยเอกสาร

การเรียนการสอน 

(PowerPoint) 

2. ฝกออกเสียงภาษาบาลีตามฐาน

กรณของอักขระ 

3. ฝกเขียนภาษาบาลีและปริวรรต

เปนภาษาโรมัน 

4. ทําแบบฝกหัดและมอบงานให 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

3 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

1.3 นามศัพท (Noun) 

     1 ) นามศัพทและหนาท่ี 

     2) ลิงคและวจนะ 

     3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ 

3 1. บรรยายประกอบเอกสารการ

เรียนการสอน (PowerPoint) 

2. ฝ กแจกนาม ทุ กลิ งค และทุ ก

การันต 

3. ฝ ก หั ด แ ป ล คํ า น า ม ท่ี

ประกอบดวยวิภัตติท้ังเจ็ดตาม

สําเนียงอายตนิบาต 

4. ทําแบบฝกหัดและมอบงานให 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 
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4 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 

  1.3 นามศัพท (Noun) 

      1) นามศัพทและหนาท่ี 

      2) ลิงคและวจนะ 

      3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ (ตอ)  

3 1. บรรยายประกอบเอกสารการ

เรียนการสอน (PowerPoint) 

2. ฝ กแจกนาม ทุ กลิ งค และทุ ก

การันต 

3. ฝกหัดแปลคํานามท่ี

ประกอบดวยวิภัตติท้ังเจ็ดตาม

สําเนียงอายตนิบาต 

4. ทําแบบฝกหัดและมอบงานให 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

5 บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี               

 1.4 สังขยา (การนับในภาษาบาลี) 

     1) สังขยาศัพท 

     2) การนับปกติสังขยาและปูรณสังขยา 

     3) การแจกปกติสังขยาตามวิภัตติ 

3 1. บรรยายพรอมนําเสนอสไลด

ประการสอน (PowerPoint) 

2. ใหนักศึกษาฝกนับจํานวนนับใน

ปกติสังขยาและเปลี่ยนจํานวน

นับดวยตนเอง 

3. ใหนักศึกษาฝกหัดนับปูรณ

สังขยา 

4. ทําแบบฝกหัดแจกปกติสังขยา 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

6 บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี                   

   1.5  สัพพนาม (Pronoun) 

       1) ปุริสสัพพนาม ลิงค วจนะ และการ

แจกดวยวิภัตติ 

      2) วิเสสนะสัพพนาม ลิงค วจนะ และ

การแจกดวยวิภัตติ             

3 1. บรรยายพรอมนําเสนอเนื้อหา 

(PowerPoint) 

2. ฝกแจกสรรพนาม 

3. ฝกแปลสรรพนามท่ีทําหนาท่ี

ขยายนาม 

4. ทําแบบฝกหัด 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

7 บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี                   

   1.6 อัพยยศัพท 

1) อุปสรรค 

2)  นิบาต  

3) ปจจัยในภาษาบาลี               

3 1. บรรยายพรอมนําเสนอเนื้อหา 

(PowerPoint) 

2. ฝกการเรียงนิบาตในประโยค 

3. ฝกประกอบอุปสัคและปจจัยกับ

ศัพทตางๆ 

4. ทําแบบฝกหัด 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

8     ทบทวนบทเรียนเพ่ือสอบวัดผลกลางภาค  3 1. สอบกลางภาค อ.ชินวัชร นิลเนตร 

9  บท ท่ี  2  ไวยากรณ ภ าษาบาลี  กิริยา

อาขยาต (verb) 

     2.1 กริยาและการแบงกาล (Tense) 

      2.2 การใชกิริยาในภาษาบาล ี

3 1. บรรยาย นําเสนอเนื้อหาท่ีเรียน 

2. ฝกหัดประกอบกิริยาจากธาตุ 

ปจจัยและวิภัตติ  

3. ฝกเปลี่ยนกิริยาอาขยาตดวย

อ.ชินวัชร นิลเนตร 
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 วิภัตติในหมวดตาง 

4. ฝกแตงประโยคภาษาบาลีใน

วาจกท้ัง 5 

5. ทําแบบฝกหัด 

10 บท ท่ี  2  ไวยากรณ ภ าษ าบาลี  กิ ริย า

อาขยาต (verb) 

     2.3 วาจกหลักการแตงประโยคในภาษา

บาลี                   

3 1. บรรยาย นําเสนอเนื้อหาท่ีเรียน 

2. ฝกหัดประกอบกิริยาจากธาตุ 

ปจจัยและวภิัตติ  

3. ฝกเปลี่ยนกิริยาอาขยาตดวย

วิภัตติในหมวดตางๆ 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

11 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

   3.1 หลักการแปล 8 ประการ 

3 1. บรรยาย นําเสนอเนือ้หา 

2. ฝกแปลภาษาบาลีจาก

ประโยคอยางงาย และสั้นตาม

หลักการแปลท้ัง 8 ประการ 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

12 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

   3.1 หลักการแปล 8 ประการ (ตอ) 

3 1. บรรยาย นําเสนอเนือ้หา 

2. ฝกแปลภาษาบาลีจาก

ประโยคอยางงาย และสั้นตาม

หลักการแปลท้ัง 8 ประการ 

3. ทําแบบฝกหัด 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

13 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองตน 

2.1 หลักการแปล 8 ประการ (ตอ) 

 

 

3 1. บรรยาย นําเสนอเนื้อหา 

2. ฝกแปลภาษาบาลีจาก

ประโยคอยางงาย และสั้นตาม

หลักการแปลท้ัง 8 ประการ 

3. ฝกแปลภาษาบาลีจากเอกสาร

และคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

4. ฝกอานออกเสียงภาษาบาลี

และเขียนปริวรรตเปนคําอาน

ดวยภาษาไทย 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

14 บทท่ี 4 การใชภาษาบาลีและการใชคํา

ภาษาบาลีในภาษาไทย 

4.1 อิทธิพลของภาษาบาลีตอภาษาไทย 

4.2 การใชภาษาบาลีในภาษาไทย 

4.3 ลักษณะของคําบาลีใน ภาษาไทย 

3 1. บรรยายตามเนื้อในเอกสาร

ประกอบการเรียน 

2. ฝกเปรียบเทียบภาษาบาลีท่ี

ปรากฏในภาษาไทย 

3. ทําแบบฝกหัด 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 
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15 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 1. บรรยาย 

2. นักศึกษาคนควาคัมภีรตางๆ  

3. ฝ ก ค น ค ว า  อ า ง อิ ง คั ม ภี ร

พระไตรปฎก และเอกสาร

ภาษาบาลีท่ีมีความสําคัญ  

4. นัก ศึกษาคนคว าวรรณ คดี

ภาษาบาลี ในแตละยุคแลว

นําเสนอรวมกัน 

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

16 สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค 3   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน 

2.2.1,2.2.4 

 

1) แบบทดสอบความรูหลังบทเรียน สอบ

กลางภาค  สอบปลายภาค 

2) การอานและการแปลภาษาบาลีท้ังมุข

ปาฐะและเขียน 

3) การฝกปฏิบัติตามเนื้อหา ฝกอาน ออก

เสียง แปลเอกสารภาษาบาลี 

1) สัปดาหท่ี 7 (สอบ

กลางภาค) 

2) สัปดาหท่ี 16 (สอบ

ปลายภาค) 

3) งานมอบหมาย 

 

 

60 % 

 

 

 

5.2.3 1) ประเมินจากการเรียงลําดับตัวเลขการ

นําเสนอ 

2) การสื่อสารการใชภาษาไดดีตรงเจตนา

และถูกตอง  

3) รูจักวิเคราะหความรูโดยการใชเหตุผล

อยางเปนระบบ 

4) การรูจักใชความรูเพ่ือการปฏิบัติไดตาม

ความสําคัญกอนหลัง 

  

 

 

40 % 

 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการรียนการสอน 

ลิขิต ลิขิตานนท. (2534).วรรณกรรมพุทธศาสนาเถรวาท. เชียงใหม. ภาควิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

พิทธิพงศ วงศสุริยา. (2535). พระไตรปฎกประวัติและความสําคัญ. กรุงเทพฯ. มหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย 

สุทธิพงศ พงศไพบูลย. (2517). บาลี-สันสกฤตท่ีสัมพันธกับภาษาไทย. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด. 

เสนาะ ผดุงฉัตร. (2532). ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูถัมภ. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย สายยนต ชาวอุบล. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

(1) (2015).[Online].Available :http://www.mahapali.com/]. 

(2) (2015).[Online].Available http://watpaknam.org/paliOffice.html]. 

(3) (2015).[Online].Available http://www.tipitaka.com/]. 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) โดยแบบประเมินผูสอนและประเมินรายวิชา ทางเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย 

(2) ขอเสนอแนะผานการประเมินเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

(1) การสังเกตการณสอนของประธานโปรแกรม หรือฝายวิชาการ 

(2) การประเมินผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

(1) ประชุมวางแผนในระดบัโปรแกรมเก่ียวกับการเรยีนการสอน 

(2) สํารวจจากการทําวิจัยชั้นเรียน /บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

http://watpaknam.org/paliOffice.html
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(1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรม โดยการสุมตัวอยางตรวจ  ผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลการทดสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

(1)    ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  นายชินวัชร นิลเนตร 

ลงชื่อ วันท่ีสงรายงาน : 

      (นายชินวัชร นิลเนตร) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน : 

      (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

21 กรกฏาคม 2558

22 กรกฎาคม 2558
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