
  มคอ. 5 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพรพระพุทธศาสนา 

  

รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ      ปรชัญาศาสนา 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 1/2559/ ชั้นปท่ี 1 

5. สถานท่ีเรียน 
หอง 9.10.12 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 

บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 
1.3 นามศัพท (Noun) 

     1 ) นามศัพทและหนาท่ี 
     2) ลิงคและวจนะ 
     3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

เปนไปตามแผนการสอน 
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บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 
  1.3 นามศัพท (Noun) 
      1) นามศัพทและหนาท่ี 
      2) ลิงคและวจนะ 
      3) วิภัตติและการแจกวิภัตต ิ(ตอ)  

 
 
3 

 
 
3 

 
 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1 ไวยากรณภาษาบาลี               
 1.4 สังขยา (การนับในภาษาบาลี) 
     1) สังขยาศัพท 
     2) การนับปกติสังขยาและปูรณสังขยา 
     3) การแจกปกติสังขยาตามวิภัตต ิ

 
 
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 การใชกิริยาในภาษาบาล ี

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

เปนไปตามแผนการสอน 
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    
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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  
ปญหาและ

ขอเสนอแนะ
ในการแกไข 

มี ไมมี 

1. คุณธรรม-จริยธรรม 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและ
จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคํา
สอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการสอน  4  
ธรรมเทศกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  
มรรคมีองค 8  เปนตน 
   2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีกําหนดโดย
องคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภามีความเคารพใน
ความเชื่อทางศาสนา  รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

   1. การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนม
ของความเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมท่ี มี
ผลกระทบตอคานิยมและวิถีการดําเนิน
ชี วิต ในป จจุบั น  และการระบุ ปญ หา
จริยธรรมโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย  เชน 
การอภิปรายกลุม  การสะทอนแนวคิด   
การศึกษากรณีศึกษา  การวิพากษคุณคา
ทางจริยธรรมใหครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมท้ังในวิชาชีพ
และการดํารงชีวิตการจัดการศึกษานอก
สถานท่ี ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน  องคกร
หรือสถาบันท่ีมีความโดดเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 

 

  
 
 
 

ไมมี 

2. ดานความรู            
     1. ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะ
ดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตร
ตางๆ อยางเปนระบบ 
     2. สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ี
เปนปจจุบนั 
     3. สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับ
ความรูกับวิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การ
พัฒนาและตอยอดองคความรูท่ีเก่ียวของได 

1. บรรยายประกอบสื่อ มัลติมีเดีย 
(power point) 

2. ใหศึกษาจากเอกสารการสอน 
3. ทําแบบทดสอบความรูกอนและหลัง

บทเรียน 
4. นักศึกษาฝกออกเสียง ฝกอาน แปล

เอกสารภาษาบาลี 
5. การคนควาทํางานเปนกลุมจาก

แหลงตําราและอินเทอรเน็ตเสริม  

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
ไมมี 
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3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความ

เขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ 
แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี
ห ล าก ห ล าย เ พ่ื อ นํ า ม า ใช ใน ก า ร
ปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการ
วินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 

2. สามารถคิดแกปญหาในการจัดการ
เรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ี
มีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 
อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไข
ปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และ
ประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ
แกไขปญหา 

3. มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค
และมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรูทาง
พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

1.  บรรยายประกอบสื่อ          
มัลติมีเดีย (power point) 
ใหศึกษาจากเอกสารการสอน 

2. ฝกอาน ฝกเขียน และแปล 
3. การคนควาทํางานเปนกลุมจากแหลง

ตําราและอินเทอรเน็ตเสริม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียน

ดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

2. มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและ
เอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธใน
กลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยาง
สรางสรรค 

3. มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะ
ความเปนผูนําและผูตาม  สามารถ
ทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวม
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

4. มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรม
เปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดี
ตอสิ่งแวดลอม 

1. บรรยายประกอบ power point 
2. ศึกษาเอกสารการสอน 
3. แบงกลุมคนควาขอมูล 
4. สมาชิกในกลุมระดมความคิด 
5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทนนําเสนอ 
6. ทําแบบทบทวนความเขาใจทาย

บทเรยีน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
ไมมี 

5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การ 1. บรรยายประกอบ power point    
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ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจ

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียน
อยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน  

2. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีใน
การประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี
สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

3. มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ
เขียน และการนาํเสนอดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

2. ศึกษาเอกสารการสอน 
3. แบงกลุมคนควาขอมูล 
4. สมาชิกในกลุมระดมความคิด 
5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทนนําเสนอ 
6. ทําแบบทบทวนความเขาใจทาย

บทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทําขอสอบดังกลาว
เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละบท 

- ใหฝกทําแบบทดสอบในรบบ E-learning 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   27 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 27 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 6 22.22 
B+ 4 14.81 
B 10 37.04 

C+ 2 7.41 
C 2 7.41 

D+ 2 7.41 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
M 1 3.70 

รวม 27 100 
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- เนื่องจากภาษาบาลีมีเนื้อหารายวิชาคอนขางยาก จึงทําใหนักศึกษาทําคะแนนสอบไดนอย  
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
มี 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 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

นายชินวัชร นิลเนตร P1 ดูเอกสารแนบการประเมิน 
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1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
      - ไมมี 

 2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     - 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     วันท่ีรายงาน    25 ธันวาคม 2559 
                    (นายชินวชัร นิลเนตร) 

 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

  ลงชื่อ    วันท่ีรับรายงาน   25 ธันวาคม 2559 
          (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
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