
 

  
       

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

    
   
   
   

 
   

 
     

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โปรแกรมวิชา/คณะ ปรัชญาศาสนา และเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
(Pali for Studying Buddhism)

2. จ านวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบ์ ัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560/ ช้ันปีที่ 1

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี

8. สถานท่ีเรียน
ห้อง 9.11.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9. วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พฤษภาคม 2556

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
(2) เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารอ่านและแปลภาษาบาลีในระดับเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
(3) เพื่อให้ให้ผู้ศึกษาทราบและสามารถระบุได้ถึงค าภาษาบาลีในภาษาไทยพร้อมความหมาย
(4) เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากคัมภีร์และเอกสาร

ภาษาบาลีได้
(5) สามารถบูรณาความรู้วิชาชีพครูกับความรู้กับวิชาภาษาบาลี เพื่อการวิจัย การพัฒนาและต่อยอดองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
(6) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอ

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
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2. จุดประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(1) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

(1) ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่านและการแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษา

บาลีในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

(2) จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
(1)  บรรยาย 45  คาบเรียน 
(2)  สอนเสริม ไม่มี 
(3)  การฝึกปฏิบัต ิ ไม่มี  
(4)  การศึกษาด้วยตนเอง  90/คาบเรียน 

(3) จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(1) ให้ค าปรึกษา 2 ช่ัวโมง /สัปดาห์ วันจันทร์ เวลา15.00 น. -17.00 น. 
(2) ให้ค าปรึกษาผ่าน E-mail: noombb@hotmail.com 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ท่ีต้อง

พัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

o 1.2.1 มีคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู
และจริยธรรมเพื่อการ
พัฒนาชีวิตตามหลกั
ค าสอน
พระพุทธศาสนา  เช่น
ลีลาการสอน  4
ธรรมเทศกธรรม 5
กัลยาณมิตรธรรม 7
มรรคมีองค์ 8  เป็น
ต้น

1.3.1 การบรรยายภายในช้ัน
เรียน  

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ค่ านิ ยมและ วิ ถีกา ร
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
และการระบุปัญหา

1.4.1 ประเมินระหว่างเรียน 
โดยประเมินจากด้านเจต
คติ (Attitude  
Domain) บุคลิกภาพ
ด้านการแสดงออกในช้ัน
เรียน  โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การ
สังเกต การใช้
แบบทดสอบ การเกบ็
ข้อมูลสถิติความประพฤติ 

1.4.2 ใช้แบบประเมินและแบบ
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o 1.2.2 มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ที่ก าหนด
โดยองค์กรวิชาชีพ คือ
คุรุสภา

o มีความเคารพในความ
เช่ือทางศาสนา
รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์

จริยธรรมโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย  เ ช่น 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม 
การสะท้อนแนวคิด 
การศึกษากรณีศึกษา 
การวิพากษ์คุณค่าทาง
จริยธรรมให้ครอบคลุม
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมทั้งในวิชาชีพ
และการด ารงชีวิต 

1.3.3 การจัดการศึกษานอก
ส ถานที่ ทั ศน ศึกษ า 
ศึกษาดูงาน  องค์กร
หรือสถาบันที่มีความ
โดดเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

วัดที่เกี่ยวข้องซึง่อาจท า
ได้ในลักษณะ การ
ตรวจสอบเจตคติ
ทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึง่มี
องค์ประกอบจากส่วนที่
เป็นสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์นั้น ๆ 

1.4.3 ประเมินจากสามารถ
แยกแยะส่วนต่างๆ ของ
ค าต่างๆ ในภาษาบาลีที่
ปรากฏในประโยคค าพูด
ได้ตามหน้าที่ของค า 

1.4.4 ประเมินจาก
ความสามารถระบุ และ
อ้างได้ว่าบทความภาษา 
บาลีนั้นๆ มาจากคัมภีร์ 
ต ารา ประเภทใด 

1.4.5 ประเมินจาก
ความสามารถระบุได้ว่า 
ค าต่างๆที่น ามาใช้ใน
ภาษาไทยมาจากราก
ศัพท์ภาษาบาลี และ
ทราบความหมายได ้

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ท่ีต้อง

พัฒนา 
2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

 2.1.1 ความรู้ความเข้าใจใน
ความรู้เฉพาะด้านตาม
สาขาวิชาชีพและ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 

2.1.2 สามารถบรูณาความรู้
วิชาชีพครูกับความรู้
กับวิชาภาษาบาลี  
เพื่อการวิจัย การ
พัฒนาและตอ่ยอดองค์

 2.2.1 ความรู้ความ
เข้าใจใน  ความรู้
เฉพาะด้านตามสาขา
วิชาชีพ และความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ

o 2.2.2 สามารถบรูณา
ความรู้วิชาชีพครู
หรือความรู้เฉพาะด้าน
ตามสาขาวิชา เพื่อ

2.3.1   บรรยายประกอบสื่อ 
มัลติมเีดีย (power 
point) 

2.3.2 ให้ศึกษาจากเอกสาร
การสอน 

2.3.3 ท าแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลัง
บทเรียน 

2.3.4 นักศึกษาฝึกออก
เสียง ฝึกอ่าน แปล

2.4.1 แบบทดสอบความรู้
หลงับทเรียน  สอบ
กลางภาค  สอบปลาย
ภาค 

2.4.2 การอ่านและการ
แปลภาษาบาลทีั้งมุข
ปาฐะและเขียน 

2.4.3 การฝกึปฏิบัติตาม
เนื้อหา 
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องได ้ ประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในวิชาชีพ 

o 2.2.3 สามารถแสวงหา
ความรู้เฉพาะด้านที่
เป็นปจัจบุัน

 2.2.4 สามารถบรูณา
ความรู้วิชาชีพครูกับ
ความรู้กับวิชาภาษา
บาลี  เพื่อการวิจัย
การพัฒนาและต่อยอด
องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ได้

เอกสารภาษาบาล ี
2.3.5 การค้นคว้าท างาน

เป็นกลุ่มจากแหล่ง
ต าราและ
อินเทอร์เน็ตเสริม  

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ ท่ีต้อง

พัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

o 3.2.1 สามารถคิด
ค้นหาข้อเทจ็จริง ท า
ความเข้าใจและ
ประเมินข้อมลู
สารสนเทศ และ
แนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอนและ
งานครูรวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียน และ
การวิจัยเพื่อพฒันา
ผู้เรียน

o 3.2.2 สามารถคิด
แก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้  ปัญหา
ชีวิต และปัญหาสังคม
ที่มีความสลับซับซอ้น
เสนอทางออก อย่าง
สร้างสรรค์และน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้ด้วย

3.3.1 บรรยายประกอบสื่อ
มัลติมเีดีย (power 
point) 

3.3.2 ให้ศึกษาจากเอกสาร
การสอน 

3.3.3  ฝึกอ่าน ฝึกเขียน และ
แปล 

3.3.4  การค้นคว้าท างาน
เป็นกลุ่มจากแหล่ง
ต าราและอินเทอร์เน็ต
เสริม  

3.4.1 ทดสอบจากการปฏิบัติ
อ่าน การออกเสียง 

3.4.2  ทดสอบจาก
แบบฝกึหัดประจ าบท 

3.4.3  ทดสอบจากฝึกปฏิบัติ
อ่าน 

3.4.4  การท าแบบทดสอบ
ความรู้หลงับทเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
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การสบืค้น ตีความ 
และประยุกตห์ลกัพุทธ
ธรรมเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 

o 3.2.3 มีความเป็นผู้น า
ทางปญัญาในการคิด
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์   ด้วย
องค์ความรู้ทางพุทธ
ศาสนากับความ
เจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกปจัจบุัน

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ ท่ีต้อง

พัฒนา 
4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

o 4.2.1 มีความไวในการ
รับความรูส้ึกของ
ผู้เรียนด้วยความเข้าใจ
และความรูส้ึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสงัคม

o 4.2.2 มีความเอาใจใส่
มีส่วนช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการแก้ปญัหา
ความสัมพันธ์ในกลุม่
และระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

o 4.2.3 มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับผูเ้รียน มีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้
ตาม  สามารถท างาน
เป็นทมี  รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

4.3.1 บรรยายประกอบ 
power point 

4.3.2 ศึกษาเอกสารการ
สอน 

4.3.3  แบ่งกลุม่ค้นคว้า
ข้อมูล 

4.3.4  สมาชิกในกลุม่ระดม
ความคิด 

4.3.5  ให้สมาชิกในกลุ่มส่ง
ตัวแทนน าเสนอ 

4.3.6  ท าแบบทบทวน
ความเข้าใจท้าย
บทเรียน 

4.4.1 ความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.4.2 การรูจ้ักท างานร่วมกัน
เป็นทมี 

4.4.3  การให้อภัย เห็นใจผู้อื่น 
เคารพในความคิดเห็น
ของอื่น 

4.4.4 รู้จักแบ่งงาน แบง่ปัน
ความรู้ต่อผู้อื่น 

4.4.5 สังเกตการณ์ท างานเป็น
กลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ 
และให้ความร่วมมือต่อ
ผู้อื่น 

4.4.6 การท าแบบฝกึหัด
ทบทวนบทเรียน 

4.4.7 การสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค 
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o 4.2.4 มีความสามารถ
ในการใช้หลกัพุทธ
ธรรมเป็นแกนในการ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีต่อสิ่งแวดล้อม

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ ท่ีต้อง

พัฒนา 
5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความสามารถใน
การสือ่สารกับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วย
รูปแบบทีเ่หมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน 

o 5.2.1 มีความไวใน
การวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมลู
สารสนเทศที่ได้รับ
จากผูเ้รียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรอื
คณิตศาสตร์ ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน

o 5.2.2 มี
ความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล แปล
ความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาที่สอน และงาน
ครูที่รบัผิดชอบโดย
ใช้เทคโนโลยสีาร
สนเทศได้ดี

 5.2.3 มี
ความสามารถในการ
สื่อสารกบัผูเ้รียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วย
รูปแบบทีเ่หมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียน 

5.3.1 บรรยายประกอบ 
power point 

5.3.2  ศึกษาเอกสารการ
สอน 

5.3.3 สอนให้นักศึกษาล าดับ
ความส าคัญก่อนหลงั
ในการใช้หลกัธรรม/
จริยธรรมเพื่อการ   
ตัดสินใจ  

5.3.4 สอนให้นักศึกษารู้จกั
ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย
ช่วยในความค านวณ
ต่อการตัดส ิ

5.3.5 สอนให้นักศึกษาใช้
ภาษาที่สื่อสารตรงกับ
เจตนา 

5.3.6 การท าแบบฝกึหัด
ทบทวนบทเรียน 

5.3.7 การสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค 

5.4.1 ประเมินจากการ
เรียงล าดับตัวเลขการ
น าเสนอ 

5.4.2 การสือ่สารการใช้ภาษา
ได้ดีตรงเจตนาและ
ถูกต้อง  

5.4.3 รู้จักวิเคราะห์ความรู้โดย
การใช้เหตผุลอย่างเป็น
ระบบ 

5.4.4 การรูจ้ักใช้ความรู้เพื่อ
การปฏิบัติได้ตาม
ความส าคัญก่อนหลงั 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

1 บทท่ี 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาบาลี 
1.1. ประวัติและความส าคัญของภาษา

บาล ี

3 1. ช้ีแจงการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา
เนื้อหา กจิกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา

2. บรรยาย (Power Point)
3. แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

2 บทท่ี 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาบาลี 
1.2 หลักไวยากรณ์ภาษาบาลี 

1) อักขระและพยัญชนะในภาษาบาลี
2) การออกเสียงในภาษาบาลี (ฐาน

กรณ์ของอักขระ)
3) การเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรโรมัน

3 1. บรรยายประกอบด้วยเอกสาร
การเรียนการสอน
(PowerPoint)

2. ฝึกออกเสียงภาษาบาลีตามฐาน
กรณ์ของอกัขระ

3. ฝึกเขียนภาษาบาลีและปริวรรต
เป็นภาษาโรมัน

4. ท าแบบฝึกหัดและมอบงานให้

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

3 บทท่ี 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาบาลี 
1.3 นามศัพท์ (Noun) 
 1 ) นามศัพท์และหน้าที่ 
2) ลิงค์และวจนะ
3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ

3 1. บรรยายประกอบเอกสารการ
เรียนการสอน (PowerPoint)

2. ฝึกแจกนามทุ กลิ ง ค์และทุ ก
การันต์

3. ฝึ ก หั ด แ ป ล ค า น า ม ที่
ประกอบด้วยวิภัตติทั้งเจ็ดตาม
ส าเนียงอายตนิบาต

4. ท าแบบฝึกหัดและมอบงานให้

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

4 บทท่ี 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาบาลี 
  1.3 นามศัพท์ (Noun) 

1) นามศัพท์และหน้าที่
2) ลิงค์และวจนะ
3) วิภัตติและการแจกวิภัตติ (ต่อ)

3 1. บรรยายประกอบเอกสารการ
เรียนการสอน (PowerPoint)

2. ฝึกแจกนามทุ กลิ ง ค์และทุ ก
การันต์

3. ฝึกหัดแปลค านามที่
ประกอบด้วยวิภัตติทั้งเจ็ดตาม
ส าเนียงอายตนิบาต

4. ท าแบบฝึกหัดและมอบงานให้

อ.ชินวัชร นิลเนตร 
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5 บทท่ี 1 ไวยากรณ์ภาษาบาลี   
 1.4 สังขยา (การนับในภาษาบาลี) 

1) สังขยาศัพท์
2) การนับปกติสังขยาและปูรณสังขยา
3) การแจกปกตสิังขยาตามวิภัตติ

3 1. บรรยายพร้อมน าเสนอสไลด์
ประการสอน (PowerPoint)

2. ให้นักศึกษาฝึกนบัจ านวนนับใน
ปกติสงัขยาและเปลี่ยนจ านวน
นับด้วยตนเอง

3. ให้นักศึกษาฝึกหัดนับปูรณ
สังขยา

4. ท าแบบฝึกหัดแจกปกติสงัขยา

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

6 บทท่ี 1 ไวยากรณ์ภาษาบาลี 
   1.5  สัพพนาม (Pronoun) 

1) ปุรสิสัพพนาม ลงิค์ วจนะ และการ
แจกด้วยวิภัตติ 

2) วิเสสนะสัพพนาม ลงิค์ วจนะ และ
การแจกด้วยวิภัตติ 

3 1. บรรยายพร้อมน าเสนอเนือ้หา
(PowerPoint)

2. ฝึกแจกสรรพนาม
3. ฝึกแปลสรรพนามทีท่ าหน้าที่

ขยายนาม
4. ท าแบบฝึกหัด

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

7 บทท่ี 1 ไวยากรณ์ภาษาบาลี 
   1.6 อัพยยศัพท์ 

1) อุปสรรค
2) นิบาต
3) ปัจจัยในภาษาบาลี

3 1. บรรยายพร้อมน าเสนอเนือ้หา
(PowerPoint)

2. ฝึกการเรียงนบิาตในประโยค
3. ฝึกประกอบอปุสัคและปจัจัยกับ

ศัพท์ต่างๆ
4. ท าแบบฝึกหัด

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

8  ทบทวนบทเรียนเพื่อสอบวัดผลกลางภาค 3 1. สอบกลางภาค อ.ชินวัชร นิลเนตร 
9  บทท่ี 2  ไวยากรณ์ภาษาบาลี  กิริย า

อาขยาต (verb) 
     2.1 กริยาและการแบ่งกาล (Tense) 

 2.2 การใช้กิริยาในภาษาบาลี 

3 1. บรรยาย น าเสนอเนื้อหาที่เรียน
2. ฝึกหัดประกอบกิริยาจากธาตุ 

ปัจจัยและวิภัตติ
3. ฝึกเปลี่ยนกิริยาอาขยาตด้วย

วิภัตติในหมวดต่าง
4. ฝึกแต่งประโยคภาษาบาลีใน

วาจกทั้ง 5
5. ท าแบบฝึกหัด

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

10 บทท่ี  2  ไวยากรณ์ภาษาบาลี  กิ ริ ย า
อาขยาต (verb) 
     2.3 วาจกหลักการแต่งประโยคในภาษา
บาลี        

3 1. บรรยาย น าเสนอเนื้อหาที่เรียน
2. ฝึกหัดประกอบกิริยาจากธาตุ 

ปัจจัยและวิภัตติ
3. ฝึกเปลี่ยนกิริยาอาขยาตด้วย

วิภัตติในหมวดต่างๆ

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

11 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองต้น 
   3.1 หลกัการแปล 8 ประการ 

3 1. บรรยาย น าเสนอเนื้อหา
2. ฝึกแปลภาษาบาลจีาก

ประโยคอย่างง่าย และสั้นตาม
หลักการแปลทัง้ 8 ประการ

อ.ชินวัชร นิลเนตร 
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12 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองต้น 
   3.1 หลกัการแปล 8 ประการ (ต่อ) 

3 1. บรรยาย น าเสนอเนื้อหา
2. ฝึกแปลภาษาบาลจีาก

ประโยคอย่างง่าย และสั้นตาม
หลักการแปลทัง้ 8 ประการ

3. ท าแบบฝึกหัด

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

13 บทท่ี 3 หลักการแปลภาษาบาลีเบ้ืองต้น 
2.1 หลักการแปล 8 ประการ (ต่อ) 

3 1. บรรยาย น าเสนอเนื้อหา
2. ฝึกแปลภาษาบาลจีาก

ประโยคอย่างง่าย และสั้นตาม
หลักการแปลทัง้ 8 ประการ

3. ฝึกแปลภาษาบาลจีากเอกสาร
และคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา

4. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาบาลี
และเขียนปริวรรตเป็นค าอ่าน
ด้วยภาษาไทย

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

14 บทท่ี 4 การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค า
ภาษาบาลีในภาษาไทย 

4.1 อิทธิพลของภาษาบาลีต่อภาษาไทย 
4.2 การใช้ภาษาบาลีในภาษาไทย 
4.3 ลักษณะของค าบาลีใน ภาษาไทย 

3 1. บรรยายตามเนื้อในเอกสาร
ประกอบการเรียน

2. ฝึกเปรียบเทียบภาษาบาลทีี่
ปรากฏในภาษาไทย

3. ท าแบบฝึกหัด

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

15 บทท่ี 5 การศึกษาค้นคว้าความรู้จากคัมภีร์
และเอกสารภาษาบาลี 
  5.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกภาคภาษาบาล ี
  5.2 คัมภีร์อรรถกถา 
  5.3 วิ ธีการค้นคว้า การอ้างอิงคัมภีร์
พระไตรปิฎก 

3 1. บรรยาย
2. นักศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ต่างๆ
3. ฝึ ก ค้นค ว้ า  อ้ า ง อิ ง คั ม ภี ร์

พระไตรปิฎก และเอกสาร
ภาษาบาลีที่มีความส าคัญ

4. นัก ศึกษา ค้นคว้าวรรณคดี
ภาษาบาลีในแต่ละยุคแล้ว
น าเสนอร่วมกัน

อ.ชินวัชร นิลเนตร 

16 สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน 
2.2.1,2.2.4 1) แบบทดสอบความรู้หลังบทเรียน สอบ

กลางภาค  สอบปลายภาค
2) การอ่านและการแปลภาษาบาลีทั้งมุข

ปาฐะและเขียน
3) การฝกึปฏิบัติตามเนื้อหา ฝึกอ่าน ออก

1) สัปดาหท์ี่ 7 (สอบ
กลางภาค)

2) สัปดาหท์ี่ 16 (สอบ
ปลายภาค)

3) งานมอบหมาย

60 % 
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เสียง แปลเอกสารภาษาบาล ี
5.2.3 1) ประเมินจากการเรียงล าดับตัวเลขการ

น าเสนอ
2) การสือ่สารการใช้ภาษาได้ดีตรงเจตนา

และถูกต้อง
3) รู้จักวิเคราะห์ความรู้โดยการใช้เหตผุล

อย่างเป็นระบบ
4) การรูจ้ักใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติได้ตาม

ความส าคัญก่อนหลงั

40 % 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการรียนการสอน

ลิขิต ลิขิตานนท์. (2534).วรรณกรรมพทุธศาสนาเถรวาท. เชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์และท าปกเจรญิผล. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).(2551).พจนานุกรมพทุธศาสตร์.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.  

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2556). ไวยากรณ์บาลีเบือ้งต้น, พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็น
ประเพณีของชาวไทย. กรุงเทพฯ: มหาบาลีวิชชาลัย. 

พัฒน์ เพ็งผลา,รศ.(2539). ภาษาบาลีพ้ืนฐาน 1, กรงุเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง. 

พิทธิพงศ์ วงศ์สุริยา. (2535). พระไตรปิฎกประวัติและความส าคัญ. กรงุเทพฯ. มหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย 

สุทธิพงศ์ พงศ์ไพบลูย์. (2517). บาล-ีสันสกฤตทีส่ัมพันธ์กบัภาษาไทย. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพานิช 
จ ากัด. 

เสนาะ ผดงุฉัตร. (2532). ความรู้เบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี. กรงุเทพฯ: มหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูถัมภ์. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย สายยนต์ ชาวอุบล. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม
(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/].
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(1) โดยแบบประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
(2) ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(1) การสงัเกตการณ์สอนของประธานโปรแกรม หรือฝ่ายวิชาการ
(2) การประเมินผูส้อน

3. การปรับปรุงการสอน
(1) ประชุมวางแผนในระดบัโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(2) ส ารวจจากการท าวิจัยช้ันเรียน /บันทกึหลังการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(1) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบรหิารโปรแกรม โดยการสุม่ตัวอย่างตรวจ  ผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลการทดสอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

(1)    ปรับปรงุรายวิชาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : นายชินวัชร นิลเนตร 

ลงช่ือ วันที่ส่งรายงาน : 

 (นายชินวัชร นิลเนตร) 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 

ลงช่ือ วันที่รับรายงาน : 

 (นายสุชาติ พิมพ์พันธ์) 
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