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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
 คณะ/หลักสูตร       : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/พุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือวิชา  220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา  

2. จํานวนหนวยกิต :  3 หนวยกิต  (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   : วิชาเอกบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสายยนต ชาวอุบล 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  : ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :  16  กรกฎาคม  2559 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอานและเขียนอักษรเทวนาครีเบื้องตนได 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายสวนประกอบเบื้องตนทางไวยากรณของภาษาสันสกฤต เชน นาม สรรพนาม  

       กิริยา การันต การสนธิ  การแจกนาม  
3. นักศึกษาสามารถบอกและวิเคราะหภาษาสันสกฤตท่ีใชในภาษาไทยได 
4. นักศึกษาสามารถอานและแปลความหมายขอความ สุภาษิตจากคัมภีรสันสกฤตพุทธศาสนาได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาสันสกฤตเบื้องตน การใชภาษาสันสกฤตและการใชคําภาษา

สันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา  ฝกทดลองศึกษาคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ จาก

เอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาคภาษาสันสกฤต  

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย      48 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
สอนเสริมตามตองการของนักศึกษาเฉพาะราย     ไมมี 
การศึกษาดวยตนเอง  48 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
3.1 ใหคําปรึกษาในเวลา  09.00 – 10.00 น. ทุกวันศุกร(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

         1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เชน
ลีลาการสอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
          1.2 วิธีการสอน 

1)การบรรยายประกอบสื่อ 
2) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

1.3  วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้น

เรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 
2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ซ่ึงมีองคประกอบจากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น ๆ 
1. ดานความรู            

1.1 ความรู   ท่ีตองพัฒนา 
1) มีความรูในหลักการของภาษาสันสกฤตในคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญถูกตอง 

       1.2  วิธีการสอน 
          1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
          2) การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
         3) อภิปรายเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมิน 
         1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธีเชน กา รสอบเนื้อหาวิชา การ

ทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ   
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         2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรู
ไดดวยตนเอง  เชน ทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  สรุปโครงการ  และผลการนําเสนอปากเปลา 
เปนตน   
2. ทักษะทางปญญา 

2.1ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
    1)สามารถคิดคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

      2.2 วิธีการสอน 
       1) การบรรยายภายในชัน้เรียน 
       2) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจก

บุคคลและตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  
     2.3 วิธีการประเมินผล 

     1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมิน  ทักษะทางความรูลึก(Cognitive 
Domain) ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

     2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะเปนเรื่องท่ี
เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 
3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.2 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
1)มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

       3.2 วิธีการสอน 
          1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคมโดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม 
เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
       3.3 วิธีการประเมินผล 

          1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 

         2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
         3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค 
4. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
      1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็วท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตรภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

        4.2 วิธีการสอน 
      1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง 

และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกันหลาย 
      2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

หลากหลาย 
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      4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  

การเขียน 
         2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
         3)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการ

ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
(1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง

สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
5.2 วิธีการสอน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล  
     ท้ังการพูด  การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ี 
     เก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสารท่ีหลากหลาย 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ 
     และฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการ

ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
 

จน.ชม กิจกรรมการเรียนการ
สอน /ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
-ประวัติความเปนมาของภาษาสันสกฤต 

3 1.บรรยาย 
 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

2 -ฝกเขียนอักษรเทวนาครีเบื้องตน 
-สระ พยัญชนะ 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
2.มอบหมายคนควา
รายงาน 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

3 -ฝกเขียนอักษรเทวนาครีเบื้องตน 
-สระ พยัญชนะ 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

4 -การอานและการแปลสันสกฤตเบื้องตน 3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

5 -หลักไวยากรณเบื้องตน 
- ความรูเก่ียวกับนามท่ัวไป 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 
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6 -ความรูเก่ียวกับนามท่ีเปนบรุษเพศ 
- แจกนาม ชน: ศัพทท่ีเปนบรุษเพศ 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

7 - ความรูเก่ียวกับนามท่ีเปนสตรีเพศ 
- แจกนาม ลต: ศัพทท่ีเปนสตรีเพศ 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
 

จน.ชม กิจกรรมการเรียนการ
สอน /ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

8 -ความรูเก่ียวกับนามท่ีมิใชเปนบรุษเพศ
และสตรีเพศ 
- แจกนาม วน: ศัพทท่ีท่ีมิใชเปนบรุษ
เพศและสตรีเพศ 
 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

9 -ฝกอานพุทธประวัติภาคภาคสันสกฤต
(เรื่องสั้น) 
--ฝกเขียนพุทธประวัติภาคภาคสันสกฤต
และธรรมบทศึกษาภาษาสันสกฤต 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2. แบบฝก 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

10 -ศึกษาหมวดปจจุบันกาล อดีตกาลและ
อนาคตกาล 

3 1.บรรยาย นายสายยนต  
ชาวอุบล 

11 -ฝกแปลสุภาษิตสั้นๆ จากคัมภีร
พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต  

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

12 -ประโยชนของภาษาสันสกฤตตอ
การศึกษาภาษาไทย 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

13 -ภาษาสันสกฤตตอความสัมพันธ
ทางดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

14 -ภาษาสันสกฤตตอความสัมพันธดาน
วิชาการ 
-คัมภีรพระพุทธศาสนาภาคภาษา
สันสกฤต 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

15 -สรุป 3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2. กิจกรรมกลุม 

นายสายยนต  
ชาวอุบล 

16 -สอบปลายภาค 3 สอบ นายสายยนต  
ชาวอุบล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวน
ของการ
ประเมิน 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและ
จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอน
พระพุทธศาสนา เชนลีลาการสอน  4  ธรรม
เทศกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมี
องค 8  เปนตน 

1)ใชวิธีการประเมินตามสภาพความ
เปนจริง (Authentic  Assessment)
จากสถิติจาการเขารวมกิจกรรม  และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ท่ีพึงประสงค 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2. ดานความรู 
1) มีความรูในหลักการพระพุทธศาสนาท่ี

สําคัญถูกตอง 

1) ทดสอบยอย   
2) สอบกลางภาค    
3) สอบปลายภาค    

สัปดาหท่ี..... 
สัปดาหท่ี... 
 

30 % 

3.ดานทักษะทางปญญา 
1)สามารถคิดคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจ
และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชใน
การปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการ
วินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

1) การประเมินกิจกรรม  
 2) การสอบดวยขอสอบท่ีวัด
ความสามารถในการแกปญหา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 % 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1)มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียน
ดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวกมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณและสังคม 

1) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ใน
สถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 
2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึง
ภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูล
สารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็วท้ัง
ท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษา
พูดหรือภาษาเขียน 

1) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  
โดยใชขอสอบ   
2) ผลการการทํารายงานกรณีศึกษา 
และการนําเสนอขอมูล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Krisna Lyengar. (1984). New Model Sanskrit Grammar. Madras. Ram Agencies Printing Dovidion. 
Mickel Coulson. (1992). Sanskrit Teaching Yourself. London. Hodder & Stoughton. 
จําลอง  สารพัดนึก. (2544). ไวยากรณสันสกฤต 1 .  กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
จําลอง  สารพัดนึก. (2530). พระธรรมบท 4 ภาษา .  กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พัฒน เพ็งผลา, รศ. ดร. . (2526). บาลีสันสกฤตเบ้ืองตน .  กรุงเทพมหานคร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษา 
       ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงลัย. 
วิสุทธ  บุษยกุล, รศ. ดร. . (2544). ภาษาสันสกฤต 1 .  กรุงเทพมหานคร. ภาควิชาภาษาภาษาตะวันออก  
       คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยา. 
 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
สายยนต ชาวอุบล. (2559).เอกสารประกอบการบรรยายภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาคนควา 
            พระพุทธศาสนา.นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1  การสังเกตการณการสอนของประธานหลักสูตร หรือ ฝายวิชาการ 
2.2  การประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 
3.1 การประชุมวางแผนในระดับหลักสูตรเก่ียวกับการเรียนการสอน 
3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยชั้นเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ระหวางการศึกษา      
     มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา  

          4.2หลังการศึกษา 
               มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ตามขอ 4  
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสายยนต ชาวอุบล 
 

 ลงชื่อ                                          วันท่ีสงรายงาน :  
                  (..........นายสายยนต ชาวอุบล....) 
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  อาจารยสุชาติ พิมพพันธ 
 

 ลงชื่อ      วันท่ีรับรายงาน :  
                   (.....อาจารยสชุาติ พิมพพันธ.....) 
 


