รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. )
รายวิ ชา 000 145 บาลีไวยากรณ์
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
หมวดที 1 ข้อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิ ชา
000 145 บาลีไวยากรณ์
(Pali Grammar)
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
2หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน
ภาคการศึกษาที / ชันปี ท ี
6. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
บาลีนพิ นธ์ในประเทศไทย
8. สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
29 กันยายน
หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือให้รคู้ วามเป็ นมาและพัฒนาการของภาษาบาลี มีการนําหลักไวยากรณ์ไปใช้ในการแต่งและแปลภาษาบาลี
โดยสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาบาลีเป็ นหลักในการศึกษาภษาบาลีได้อย่างถูกต้อง
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วัตถุประสงค์
หลังเรียนจบรายวิชานีแล้ว ผูเ้ รียนสามารถ
. รูแ้ ละเข้าใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญและคุณประโยชน์ของภาษาบาลีได้
. อธิบายกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาบาลีได้
. ถ่ายทอดความรูเ้ รืองหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีให้ผู้อนเข้
ื าใจได้
. อธิบายความต่างกันระหว่างภาษาบาลีกบั ภาษาอืน ๆ ได้
. ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะเป็ นภาษาบันทึกคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา
. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
. กําลังดําเนินการทําสือการเรียนการสอนโดย e-learning
2. เปลียนแปลงเนือหาการเรียนการสอนให้เป็ นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์

หมวดที ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชือมอักษรด้วยสนธิ
กิรโิ ยปกรณ์ ประเภทและวิธแี จกคํานาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิรยิ าอาขยาต นามกิตก์ กิรยิ ากิตก์ สมาส
และตัทธิต
2. จํานวนชัวโมงที ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสติ เฉพาะ
ราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัวโมงต่อสัปดาห์

. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะพุทธศาสตร์ หรือบอร์ดภาควิชาบาลี
และสันสกฤต
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)
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หมวดที การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1. คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒ นาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ นในสั
ื
งคมอย่างราบรืน และ
เป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม โดยผูเ้ รีย นต้องพยายามสอดแทรกเรืองทีเกียวกับคุณธรรมจริย ธรรม เพือให้นิส ิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาภาษาบาลี โดยมีคุณ ธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี
)1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริต
)2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
)3) มีภ าวะความเป็ นผู้นํ า และผู้ต าม สามารถทํา งานเป็ นทีม และสามารถแก้ ไขข้อ ขัด แย้ งและลํ า ดั บ
ความสําคัญ
)4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์
)5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายถึงความสําคัญของภาษาบาลี
- ให้ทาํ แบบฝึกหัด
- ทํารายงานตามทีกําหนด
1.3 วิธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย

2. ความรู้
. ความรู้ทีต้องได้รบั
ความรู้ เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ นด้านกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาบาลี พร้อมกับนําความรู้
ไปแปลหลักพุทธธรรมทีปรากฏในวรรณคดีบาลี
. วิ ธีการสอน
บรรยาย การนําเสนอรายงาน และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลทีเกียวข้อง โดยนํามาสรุป
และนําเสนอ และโครงงาน Problem base learning และ StudentCenterเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
. วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
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- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที ต้องพัฒนา
พัฒ นาความสามารถในการคิด อย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทาง
ประวัตพิ ระพุทธศาสนาและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
3.2 วิ ธีการสอน
3.

การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกียวกับบุคคลทีมีบทบาทสําคัญตามทีปรากฏในวรรณคดีบาลี
การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจในประวัตพิ ระพุทธศาสนาและหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที ต้องพัฒนา
.

พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
วิ ธีการสอน

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความทีเกียวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
. วิ ธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ต้องพัฒนา
- พัฒ นาทัก ษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การแปล การเขีย น โดยการทํารายงาน และ
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นําเสนอในชันเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิดเห็นในเรืองต่างๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่ าเชือถือ
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