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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๐๐๐  ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์    

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    โครงการขยายหอ้งเรยีน/หน่วยวทิยบรกิาร      
คณะพุทธศาสตร ์/ภาควชิาพระพุทธศาสนา/โครงการขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา  
        ๐๐๐  ๑๔๕   บาลไีวยากรณ์   (Pali  Grammar) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๒  หน่วยกติ   
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
พระมหาสุวฒัน์  สุวฑฺฒโน                อาจารยป์ระจ าวชิา 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่๑    / ชัน้ปีที ่๑ 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน    
คณะพุทธศาสตร ์   มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
๒๐   พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

                  เพื่อใหรู้ค้วามเป็นมาและพฒันาการของภาษาบาล ี  มกีารน าหลกัไวยากรณ์ไปใชใ้นการแต่งและ
แปลภาษาบาล ี โดยสามารถใชไ้วยากรณ์ภาษาบาลเีป็นหลกัในการศกึษาภาษาบาลไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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วตัถปุระสงค ์

       หลงัเรยีนจบรายวชิานี้แลว้ ผูเ้รยีนสามารถ 
๑. รูแ้ละเขา้ใจความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความส าคญัและคุณประโยชน์ของภาษาบาลไีด้ 
๒. อธบิายกฎเกณฑไ์วยากรณ์ภาษาบาลไีด้ 
๓. ถ่ายทอดความรูเ้รือ่งหลกัไวยากรณ์ภาษาบาลใีหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้ 
๔. อธบิายความต่างกนัระหว่างภาษาบาลกีบัภาษาอื่น ๆ  ได ้
๕. ตระหนกัถงึคุณค่าของภาษาบาลใีนฐานะเป็นภาษาบนัทกึคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
    ๑. ก าลงัด าเนินการท าสื่อการเรยีนการสอนโดย e-learning 
    ๒. เปลีย่นแปลงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์  

 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษาประวตั ิความส าคญั การเขยีน การอ่าน  การออกเสยีงพยญัชนะสงัโยค ฐานกรณ์  การเชื่อมอกัษร
ดว้ยสนธกิริโิยปกรณ์  ประเภทและวธิแีจกค านาม  สงัขยา  อพัยยศพัท ์ กริยิาอาขยาต  นามกติก ์ กริยิากติก์  
สมาสและตทัธติ ของภาษาบาล ี

 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย 

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะพุทธศาสตร ์หรอืบอรด์ภาควชิาบาลี
และสนัสกฤต 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนให้มคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรยีนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อให้นิสติ
สามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกบัการศกึษาภาษาบาล ี  โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัิ
หลกัสตูร ดงันี้ 

๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคญั 
๔) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยายถงึความส าคญัของภาษาบาล ี
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ท ารายงานตามทีก่ าหนด 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

ความรู ้ เขา้ใจ  และสามารถถ่ายทอดความรูใ้นดา้นกฎเกณฑไ์วยากรณ์ภาษาบาล ี พรอ้มกบัน าความรู้
ไปแปลหลกัพุทธธรรมทีป่รากฏในวรรณคดบีาล ี

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย  การน าเสนอรายงาน  และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยน ามาสรุป
และน าเสนอ  และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
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๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ และประเมนิขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 

๓.๒ วิธีการสอน 

- บรรยายถงึความส าคญัของภาษาบาล ี
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ท ารายงานตามทีก่ าหนด 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอ้สอบทีเ่น้นถงึความเขา้ใจและความส าคญัของภาษาบาล ีผสมผสาน
กบัขอ้สอบทีเ่น้นทกัษะดา้นความจ า 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ แบบฝึกหดั 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

          ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
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- พฒันาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในชัน้เรยีน 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดง

ความคดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ หัวข้อ /ดาาอเะอยาด  จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกดดมกาดะดยาน
กาดสอน /สช่อีย่่ช้  

ผู้สอน 

๑ ๑.  ทดสอบก่อนเขา้เรียน 
๒.  แนะน าแผนการสอน 
๒.๑  ค าอธิบายรายวชิา 
๒.๒  วตัถุประสงคร์ายวชิา 
๒.๓  กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.๔  วธีิการประเมินผล 
๒.๕  งานมอบหมาย 
๒.๖  จิตพิสัย 
๓.  ความเป็นมา,ความส าคญั,ประโยชน์ของภาษา
บาลี 

๒ การบรรยาย 
Power point 
มคอ.๓ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๒ การเขียนและการอ่าน ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๓ อกัขระวธีิ ( สมญัญาภิธาน,สระ,พยญัชนะ) ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๔ อกัขระวธีิ ( ฐาน,กรณ์) ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๕ อกัขระวธีิ (สนธิ) ๒ Power point  พ.ม.สุวฒัน์ 
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การบรรยาย ถาม-ตอบ 
๖ วจีวภิาค (นามนาม,คุณนาม,สัพพนาม,ลิงค,์วจนะ) ๒ Power point  

การบรรยาย ถาม-ตอบ 
พ.ม.สุวฒัน์ 

๗ วจีวภิาคนาม (วภิตัติ,อายตนิบาต,การันต,์วธีิแจก
นามศพัท)์ 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๘ สอบกลางภาค ๒  พ.ม.สุวฒัน์ 

๙ สังขยา ๒ การบรรยาย ถาม-ตอบ พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๐ อพัยยศพัท ์ ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๑ กิริยาอาขยาต ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๒ นามกิตก ์ ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๓ กิริยากิตก ์ ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๔ สมาส ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๕ ตทัธิต ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๖  สอบปลายภาค ๒ สอบ พ.ม.สุวฒัน์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

๘ 
๑๖ 

 

๒๐ % 
        ๕๐% 
 

๒ 

 
ภาระงาน/ช้ินงาน/ผลงาน 
พิเศษ (ทกัษะ ฟัง อ่าน เขียน 
ท่อง 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 
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๓ 

 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลกั 
คณะกรรมการแผนกต ารา, บาลีไวยากรณ์ ภาคท่ี ๑ สมัญญาภิธานและสนธิ , กรุงเทพมหานคร :  
        โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
คณะกรรมการแผนกต ารา, บาลีไวยากรณ์ ภาคท่ี ๒ นามและอพัยยศพัท์, กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหา 
 มกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓.  
คณะกรรมการแผนกต ารา, บาลีไวยากรณ์ ภาคท่ี ๒ อาขยาตและกิตก,์ กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหา 
 มกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓.  
คณะกรรมการแผนกต ารา, บาลีไวยากรณ์ ภาคท่ี ๒ สมาสและตทัธิต, กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหา 
 มกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
พระมหาธวชัชยั  กลฺยาโณ,  บาลีไวยากรณ์, กาญจนบุร:ี พรสวรรคก์ารพิมพ,์ ๒๕๕๖.  
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานี้ นักศกึษาได้จดัท าเป็นกจิกรรมทางวชิาการในการน าแนวคดิและ

ความเหน็จากนกัศกึษาและผูเ้ขา้รว่ม ดงันี้ 
๑) แบบประเมนิรายวชิา และแบบประเมนิผูส้อน 
๒) ใบงานประเมนิประสทิธผิลรายวชิา 
๓) การสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน 

        ๔) การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมในดา้นต่างๆของผูเ้รยีน        
        ๕)ใหก้ารเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ซึง่จดัท าขึน้ใหผู้เ้รยีนสามารถสื่อสารกบัทางผูส้อนได้ 
 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

กลยทุธใ์นการรวบรวมขอ้มลู เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิข์องการสอน ดงัน้ี 
๑) การศกึษา สงัเกตการณ์ การสอน ของผูร้ว่มทมีการสอน 
๒) ประเมนิผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบทุกครัง้ 
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๓) ประเมนิทบทวนผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นระยะ 
 

๓. การปรบัปรงุการสอน  
ภายหลงัจากการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ เสรจ็แลว้ จงึมกีารปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
๑) แจง้ผลการประเมนิโดยนิสติใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอน 
๒) สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
๓) การท าวจิยัในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างการสอนรายวชิานี้ก าลงัด าเนินไป ผู้สอนต้องมกีารทบทวนผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่

คาดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิาเป็นระยะ จากการสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
รวมถึงการพจิารณาจากผลการสอบประจ าบท การสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีาร
ทดสอบผลสมัฤทธิโ์ดยภาพรวมในวชิาน้ี  ดงันี้ 

๑) การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีไ่มใ่ช่อาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิา 

๒) ให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบจากรายงาน หลกัการใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมนิผลและทวนสอบผลสมัฤทธิข์องรายวชิาแล้ว ไดม้กีารจดัการวางแผนปรบัปรุงการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพ  ดงันี้ 
๑) ปรบัปรงุรายวชิาทุกๆ ๓ ปี ตามขอ้เสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ตามขอ้ ๔. 
๒) อาจเปลี่ยน หรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้ผู้เรยีนมมีุมมองในเรื่องการน าความรูจ้ากรายวชิานี้มา
แกปั้ญหาต่างๆได ้หรอืงานวจิยัแนวคดิใหม่ๆ ของผูส้อน 
 

 


