๑

รายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.๓)
รายวิชา รหัส ๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส ๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิจ (๓) (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตคฤหัสถเรียนเพิ่มเติม
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระราเชนทร วิสารโท,ดร.
อาจารยประจําวิชา พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร.
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
-ไมมี๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
-ไมมี๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูการพูด อาน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย และภา
ไทยเปนภาษาบาลี
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานดานองคความรูเกี่ยวกับการพูด อาน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลภาษาบาลีเปน
ภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาบาลี ตลอดจนหลักธรรมอื่นๆ ที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต และรูวิธีการสืบคน
อางอิงไดอยางถูกตอง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็ นไทย และภาษาไทย
เป็ นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสทุ ธิมรรค

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง ๙๐
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ภาคสนาม
โมง
ราย
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
-อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ หรือ สวนงาน
-อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)

๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและพระพุทธศาสนา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม คุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้
๑. มีวินัยและความรับผิดชอบ
๑.๒ วิธีการสอน1
๑. บรรยายบทเรียนพรอมยกตัวอยางประกอบ
๒. มอบหมายงานนิสิตไปศึกษาหลักการแปล และหลักการแตง
๓. เนนนิสิตเปนศูนยกลางการเรียน โดยใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในชั้นเรียน
๔. กระตุน ชักจูงใหนิสิตเขาเรียนสม่ําเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกลาหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินผลพฤติกรรมการเขาเรียน การใหความรวมมือในชั้นเรียน และสงงานมอบหมายใหตรงเวลา
๒. ประเมินผลกอนเขาสูบทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
๓. ประเมินผลระหวางภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคการเรียน
๔. ประเมินผลดวยการใชแบบฝกหัดในบทเรียน
๕. ประเมินวัตถุประสงคการเรียนโดยใชใบงาน (Work Sheet)
๖. ประเมินผลปลายภาคเรียน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๑. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูด อาน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย และ
ภาษาไทยเปนภาษาบาลี
๒. มีความรูในศาสตร
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน มอบหมายใหคนควาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาที่บรรยาย
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาเสนอ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินผลพฤติกรรมการเขาเรียน
๒. ประเมินผลกอนเขาสูบทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

๔

๓. ประเมินผลระหวางภาคเรียน
๔. ประเมินผลดวยการใชแบบฝกหัดในบทเรียน
๕. ประเมินผลปลายภาคเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห นําไปประยุกตใชเกี่ยวกับการพูด อาน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และ
แปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาบาลี
๓.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบเนื้อหาวิชา
- บรรยายใหเห็นความสัมพันธและบูรณาการของเนื้อหาวิชา
- เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
- เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
-ประเมินจาก การพูด อาน เขียนภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย และภาษาไทย
เปนภาษาบาลี
- วัดผลจากการประเมินงานมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว การนําเสนอผลงาน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๑. การทํางานเปนทีม
๒. เปนสมาชิกทีดีของสังคม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในการเรียนรู ทํารายงานกลุม
- จัดกลุมการเรียนรู
- ฝกการทํางานเปนกลุม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
-การคิดวิเคราะห จัดการเรียนการสอนใหสอนคลองกับหลักสูตร
๕.๒ วิธีการสอน
๑. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยศึกษาอางอิง
จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
๒. จัดการความรูโดยอาศัยเทคโนโลยี
๓. นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยี
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝกหัด และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนในชั้นเรียนดวยการโตตอบซักถาม

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑-๒

๓-๔-๕

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชา

แปล บาลีเป็ นไทย

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
๖
แนะนําการเรียนการสอน- ดร.พระมหาประทีป
-บรรยาย
อภิวฑฺฒโน, ดร.
- เสนอดวย power pointประกอบการสอน

๙

บรรยาย - เสนอดวย
powern point-vdo
ประกอบการสอน

พระมหาประทีป อภิว
ฑฺฒโน, ดร.

๖

บรรยาย - เสนอดวย
power point- vdo
ประกอบการสอน

พระมหาประทีป อภิว
ฑฺฒโน, ดร.

พหู เทวา มนุสฺสา จ อเสวนา จ พาลานํ
ปฏิรูปเทสวาโส จ

๖-๗

แปลไทยเป็ นบาลี
พาหุสจฺจ�ฺ จ สิ ปฺป�ฺ จ
มาตาปิ ตุอุปฏฺฐานํ
ทาน�ฺ จ ธมฺ มจริ ยา จ

๖

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๘-๑๐ แปลไทยเป็ นบาลี

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
อภิปรายวิเคราะห และ
แสดงความคิดเห็น
นิสิตเสนอโครงงาน/งาน
มอบหมาย

๓

บรรยาย - เสนอดวย
power point
ประกอบการสอน

พระมหาประทีป อภิว
ฑฺฒโน, ดร.

๓

บรรยาย - เสนอดวย
power point- vdo
ประกอบการสอน

พระมหาประทีป อภิว
ฑฺฒโน, ดร.

๖

power point- vdo
ประกอบการสอน
งานมอบหมาย
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
ใบงาน Power Point

พระมหาประทีป อภิว
ฑฺฒโน, ดร.

อารตี วิรตี ปาปา

๑๑-๑๒

๑๓-๑๔

๑๒-๑๔

คารโว จ นิวาโต จ
ขนฺ ตี จ โสวจสฺ สตา

ตโป จ พฺรหฺ มจริ ย�ฺ จ
ผุฏฺฐสฺ ส โลกธมฺ เมหิ

จูฬศีล
มัฌชิมศีล
มหาศีล

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
๓. ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
๑

จิตพิสัย (ตั้งใจเรียน รวมมือ
มารยาท มนุษยสัมพันธ
ซื่อสัตย รับผิดชอบ)

ผูสอน

๖

วิธีการประเมิน
สังเกต

สัปดาหที่ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมิน
๑๐ %

๗

๒

๓

๔

พุทธิพิสัย (ความรู ความเขาใจ
การประยุกต เอกสาร รายงาน
สอบกลางภาค)
ทักษะพิสัย (ความพรอม
ความเชี่ยวชาญ ในการ
นําเสนอหรือแสดงออกทาง
วิชาการ)
สอบปลายภาค

ทําแบบทดสอบ,
ชิ้นงาน, รายงาน

๙

๒๐%

ทําแบบทดสอบ,
ชิ้นงาน, รายงาน

ทุกสัปดาห

๑๐%

๑๖

๖๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก1
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯเลม ๑-๔๕. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรมพระยาวชิรญาณวโรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา. บาลีไวยากรณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๔๔.
__________. อุภัยพากยปริวัตน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕.
ชรินทรจุลคประดิษฐ, พันตรี. แตงแปลบาลี ๑-๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
เชวง สมสาร .ธ.๙.ป ,วิธีแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.๒๕๔๑ .
นิยม อุตฺตโม .พระมหา , หลักสูตรยอบาลีไวยากรณ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพเลี่ยงเชียง .๒๕๔๔ ,
__________ . บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ. ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา.๒๕๒๓ .
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชนวิชาบาลีไวยากรณ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดดังนี้
๑. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงครายวิชา

๘

๓. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
๔. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
๕. ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
๑. แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
๒. การสังเกตการสอนจากผูรวมทีมการสอน
๓. ผลการสอบ
๔. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
-แจงผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผูสอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจากใบงาน แบบฝกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
๑. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
๒. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ
ใบงาน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๑. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
๒. เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

๙

(พระมหาประทีป อภิวฑฺฒฺโน)
อาจารยประจําวิชา
................/................../...............

(พระราเชนทร วิสารโท,ผศ.ดร.)
อาจารยประจําหลักสูตร
................/................../...............

(พระครูปญญาธรรมานุกิจ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆหนองคาย
................/................../...............

