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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย  แปลไทยเปนบาลี ๓ 

------------------------------ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     
                           วิทยาเขตขอนแกน /คณะพุทธศาสตร/ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
SP ๑๐๗ แปลบาลเีปนไทย  แปลไทยเปนบาลี  ๓  (Pali Composition  and  Transalation  III) 

๒. จำนวนหนวยกิต   
   ๒  หนวยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

    พระมหาพสิิฐ วิสิฐปฺโญ                    
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๒ 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

SP ๑๐๖ แปลบาลเีปนไทย  แปลไทยเปนบาลี  ๒ (Pali Composition  and  Transalation  II) 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

ไมม ี
๘. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน  

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสดุ 
๒๕๖๐ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
           ๑. เพื่อเสริมความรูและความเขาใจภาษาบาลีของนิสิตใหมีพื้นฐานเพียงพอ 
 ๒. เพื่อใหนิสิตมีความรูภาษาบาลีเหมาะแกการศึกษาเขาในระดับอุดมศึกษา 
 ๓. เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง 
 ๔. เพื่อใหนิสิตสามารถแปลและแตงประโยคบาลีได 

 ๕. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจเน้ือหาขอธรรมและเรื่องที่แสดงประวัติตาง ๆ 
๒. วัตถุประสงค 
     วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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      เพื่อเพิ่มเติมเน้ือหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมลู เพื่อการบูรณาการกบัศาสตรอื่นๆ โดยอาศัยการประเมินจาก
ผูเรียน และคณาจารยเขาสูขบวนการสอนโดย E-Leaning 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการแตงแปลบาลี แตงประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบโดยอาศัยหลักไวยากรณที่เรียนมาแลว แปลทั้งโดย
อรรถและพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา แปลไทยเปนบาลี และแปลบาลีเปนไทย โดยใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา 
ภาคที่ ๑ 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๒ ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

การสอนเสรมิ ไมม ี
 

การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  ไมม ี

ศึกษาคันควาดวยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงตอสปัดาห 

๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       จัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบคุคล และรายกลุม ๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห โดยแจงใหทราบลวงหนา 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
            ๑. นิสิตเห็นความสำคัญของภาษาบาลีในฐานะทีเ่ปนภาษารักษาคำสอนของพระพทุธเจา 
 ๒. เพื่อใหนิสิตมีความซาบซึ้งในคุณคาของภาษาบาล ี

๑.๒ วิธีการสอน  
สอดแทรกการยกตัวอยางประกอบเขาไปในเน้ือหา เช่ือมโยงประเด็นเขาสูคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลาตอ

การเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ รับผิดชอบในการงานทีมอบหมาย พรอมทั้งใหมีความซื่อสัตยในการสอบ 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

เขาเรียนตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกำหนดของอาจารยผูสอน ไมทุจริตในการสอบ 
๒. ความรู  

๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  
           ๑. เพื่อเสริมความรูและความเขาใจภาษาบาลีของนิสิตใหมีพืน้ฐานเพียงพอ 
 ๒. เพื่อใหนิสิตมีความรูภาษาบาลีเหมาะแกการศึกษาเขาในระดับอุดมศึกษา 
 ๓. เพื่อใหนิสิตมีทกัษะในการใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง 
 ๔. เพื่อใหนิสิตสามารถแปลและแตงประโยคบาลีได 
 ๕. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจเน้ือหาขอธรรมและเรือ่งที่แสดงประวัติตาง ๆ 
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๒.๒ วิธีการสอน 
บรรยาย พรอมยกตัวอยางประกอบ มีความคิดวิเคราะหถาม-ตอบในช้ันเรียน สามารถไปคนควาเพิ่มเติม และ

จัดทำรายงานเสนอในช้ันเรียน 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 

    ทดสอบโดยขอเขียน ประเมินจากผลของงานที่ไดรบัมอบหมาย ประเมินจากการมสีวนรวมในช้ันเรียน 
๓. ทักษะทางปญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
     ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอยางเปนระบบ ความสามารถในการประยุกตความรูในวิชาน้ีเพื่อใหนิสิต
สามารถแปลและแตงประโยคบาลีได แลวเกิดความเขาใจเน้ือหาขอธรรมและเรื่องที่แสดงประวัติตาง ๆ 

๓.๒ วิธีการสอน 
      ฝกใหวิเคราะห คนควาขอมูล จากฐานขอมูล เชิญผูเช่ียวชาญดานคัมภีรมาเสนอแนะแลกเปลีย่นการเรยีนรูรวมกัน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
      ทดสอบโดยขอเขียน สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การอภิปรายนำเสนอรายงาน เสนอความคิดเห็น 
๔. ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
          มอบหมายงานเปนกลุมโดยมีผูนำกลุม และสมาชิก โดยมีการปรบัเปลี่ยนความรับผิดชอบเพื่อพฒันาการเปนผูนำ 
และผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง 

๔.๒ วิธีการสอน 
๑. ทำกิจกรรมในแบบประเมินผลทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
๒. ฝกใหนิสิตมสีวนรวมในการแปลและการแตง 
๓. ใหนิสิตทำแบบฝกหัดตาง ๆ ทั้งในวิชาแปลและวิชาแตง 
๔.  ฝกใหนิสิตมีสวนรวมในการบรรยายหนาช้ันเรียน เพื่อฝกใหนิสิตฝกการคนควา และกลาในการแสดงออก

หนาช้ันเรียน 
            ๕. ใหนิสิตรูจักการคนหาศัพทและประโยคที่ยากมอบหมายการทำรายงานเปนกลุม และมีการจัดทำโครงงาน
เสนอจากฐานขอมูล และนำเสนอรายงานเปนรายกลุม หรือรายบุคคล โดยใช Power  Point 
      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากการมสีวนรวม มกีารทำงานเปนทีม พรอมทัง้ผลงานและโครงงานมานำเสนอ 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา     
     งานมอบหมายที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห โดยการใชการสื่อสารเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
๕.๒ วิธีการสอน    
      ระยะที่ ๑ ทดสอบกอนเรียนในรายวิชา แนะนำเคาโครงการบรรยาย บรรยายรายละเอียดในเน้ือหาวิชา จัด
กลุมอภิปรายหนา 
      ระยะที่ ๒ แนะนำใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหศึกษาคนควาและทำรายงานสง ทดสอบหลังบรรยายไปแลว   
   
๕.๓ วิธีการประเมินผล  
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     - จิตพสิัย (ความต้ังใจ  รวมมือ  มารยาท  มนุษยสัมพันธ ซื่อสัตย  รับผิดชอบ              รอยละ  ๑๐ 
      - พุทธิพสิัย (ความรู ความเขาใจ การประยุกตใช  เอกสาร  รายงาน สอบกลางภาค)     รอยละ  ๔๐ 
      - ทักษะพิสัย (ความพรอม ความเช่ียวชาญในการนำเสนอหรือแสดงออกในวิชาการ)     รอยละ  ๑๐ 
                                                                                  สอบปลายภาค          รอยละ  ๔๐ 
                                                                        รวมรอยละ ๑๐๐ 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

๑ 
 

แนะนำรายละเอียดวิชา  
การวัดผลกิจกรรมการเรียนการสอน  

๒ - อธิบายกิจกรรมการเรียน
การส อนและก าร วัดผ ล
ประเมินผล 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๒,  
๓, 
๔, 
๕ 

บทท่ี ๑ ภาคการแปลบาลีเปนไทย  
      -  สามาวดี วตฺถุ  

๘ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๖       -  จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ ๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๗       - อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ วตฺถุ 
       -  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร วตฺถุ 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- กิจกรรมคำถามทายบท 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๘ สอบกลางภาค ๒  พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๙        
- โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ 
                           

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 
 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๑๐ บทท่ี ๒ ภาคการแปลไทยเปนบาล ี
       - กุมฺภโฆสก วตฺถุ 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิฐิ วิ
สิฐปฺโญ                    

๑๑ - ๑๒       - สกฺก วตฺถุ 
 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๑๓ 
 

      - อฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ ๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    
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สปัดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

- ทำแบบฝกหัด 
๑๔        - อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ วตฺถุ  ๒ -บรรยายประกอบสื่อ  

- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๑๕ 
 

      - จิตฺตหตฺถตฺเถร วตฺถุ  
       - นนฺทโคปาลก วตฺถุ                 

๒ -บรรยายประกอบสื่อ  
- บรรยายสรุป 
- ทำแบบฝกหัด 

พระมหาพสิิฐ วิ
สิฐปฺโญ                    

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  ผลการเรียนรู  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
๑.๑,๑.๖, ๑.๗,๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, ๓.๒ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๔๐ % 

๒ 
๑.๑, ๑.๖, ๑.๗, 
๒.๑, ๒.๔-๒.๖, ๓.๒, 
๔.๑-๔.๖,.๓.๔. 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรปุบทความ 
การสงงานตามทีม่อบหมาย  

 
 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ ๑.๑-๑.๗, ๓.๑ 
การเขาช้ันเรียน 
การมสีวนรวม อภิปราย 
 เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
๒๐ % 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
เกษม บุญศรี. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๒. กรุงเทพฯ :  ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๑.  
จำเนียน แกวกู, พระมหา. ธรรมบทแปลประโยคยาก. กรุงเทพฯ : วัฒนศิลปการพิมพ, ๒๕๒๙. 
ชรินทร จุลคประดิษฐ, รอยโท. แตง – แปลบาลี  ๑ – ๒.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๓. 
เชวง สมสาร และ ประสาร ทองภักดี. วิธีแปลไทยเปนมคธ. พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
ธงชัย สุมนจักร.ประมวลคาถาพระธรรมบทภาค ๑–๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๗. 
นิยม อุตฺตโม, พระมหา. บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ. ขอนแกน :  คลังนานาธรรม, ๒๕๑๙. 
ประดิษฐ บุณยะภักดี. คูมือเรียนภาษาบาลีดวยตนเอง ประยุกตดวยวิธีแปลภาษาบาลีแบบสากล.  กรุงเทพฯ : 
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ประยูรวงศ, ๒๕๑๕.  
ธรรมเจดีย (กี มารชิโน ป.ธ.๙), พระ. ระเบียบแปลไทยเปนมคธ.  กรุงเทพฯ :  เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๑๑.  
พุทธโฆสาจารย, พระ. ธมฺมปทกถา ทุติโย ภาโค.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต), พระ.  ค มือประโยค ป.ธ.๔ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม.  

กรุงเทพฯ :   นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๓. 
ราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช), พระ. หลักการแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ : กราฟคอารต, ๒๕๒๘. 
ศักรินทร  ศศพินทุรักษ, พระมหา. หลักควรจำบาลีไวยากรณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ, ๒๕๒๕. 
สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา.  คูมือประกอบการศึกษา วิชาแปลไทยเปนมคธ ชั้นประโยค ป.ธ.๕ . กรุงเทพฯ : เอ

พีกราฟฟคอารต, ๒๕๒๙. 
สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา.  คูมือการเรียนการสอน วิชาแปลไทยเปนมคธ. กรุงเทพฯ : กิตติวรรณปนเกลา, 

๒๕๓๓. 
สังเวย ธมฺมเนตฺติโก, พระมหา. แตงตามธรรมบท. กรงุเทพฯ :  ประดิพัทธ, ๒๕๒๕. 
หยด ขจรยศ, นาวาเอก. บาลีปริทัศน. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๔๙๔. 
อุทิศ ศิริวรรณ. ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ ภาค ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๓๐.  
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ (ไมม)ี 
๓. เอกสารและขอมลูแนะนำ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผูเรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
คณะกรรมการในรายวิชาประเมิน หรือการสังเกตการสอบจากอาจารยในวิทยาลัยสงฆ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
     วิทยาลัยสงฆใหผูสอนทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอน จากผลการประเมินของผูเรียน หรือขอเสนอแนะจาก

ผูเช่ียวชาญ โดยที่สุดวิทยาลัยสงฆหารือ แกไขปญหารวมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

วิทยาลัยสงฆประเมินขอสอบ และความเหมาะสมในการใหคะแนนแตละรายวิชา ใหเปนไปตามระบบการ
ประเมินของหลักสูตร 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
วิทยาลัยสงฆสรางระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากการประเมิน การเรียนการสอนของ

ผูเรียน และคณะกรรมการของวิทยาลัยสงฆเสนอใหผูรบัผิดชอบในการทบทวนเน้ือหา การสอน ตลอดถึงการเสนอเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาในรายวิชาตอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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