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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตอีสาน  คณะมนุษยศาสตร์   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
    BU5007   ชื่อรายวิชา (ไทย)  ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  

         (อังกฤษ) Sanskrit for Buddhist Research   

2. จ านวนหน่วยกิต1 
      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
       หมวดวิชาบังคับทุกสาขาวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
      นายแก่นเพชร  แฝงสีพล 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน1 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ชั้นศิลปศาสตร์ปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี)  
           -ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่มี 

8. สถานที่เรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน1  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
    เมษายน  2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและหลักไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น  
1.2.  เพ่ือให้นักศึกษามีสามารถเขียน อ่าน ค้นคว้าและรู้วิธีการแปลภาษาสันสกฤตเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธ ศาสนาที่เกี่ยวข้องกันภาษาสันสกฤต     
1.3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจ าแนกหรือแยกแยะภาษาสันสกฤตในภาษาไทยได้ ทดลองค้นคว้าเนื้อหา

พระพุทธศาสนาสั้น ๆ จากเอกสารภาษาสันสกฤต  
1.4. เพ่ือ ให้นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการอ่านพจนานุกรมได้ เข้าใจความหมายของค า

ดั้งเดิมได้ถูกต้อง รู้จักสังเกตค าภาษาสันสกฤตและภาษาไทย น าภาษาบาลี-สันสกฤตไปใช้ในการตั้งชื่อและ
นามสกลุ      

1.5. เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จิตอาสา 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
     ภาษาสันสกฤต เป็นรายวิชาหนึ่งที่ส าคัญของภาษาไทย ที่ใช้กันมาท้ังในอดีตและปัจจุบัน ในอดีตมีการใช้

ภาษาสันสกฤตในการบันทึกค าสอนของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ การแต่งหนังสือก็ดี โคลงฉันท์กาพย์กลอนก็ดี 
การตั้งชื่อสกุลหรือหน่วยงานก็ดี ค าราชาศัพท์ก็ดี ล้วนมีค าภาษาสันสกฤตผสมด้วย ค าภาษาไทยเป็นตระกูลค าโดด ไม่มี
ความหลากหลายในการใช้ค า แต่เมื่อมีการน าภาษาสันสกฤตเข้ามาใช้ผสมกับภาษาไทยแล้ว ท าให้ภาษาไทยมีความ
หลากหลายและสามารถน าไปใช้ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การบัญญัติศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมก็มีการน าภาษา
สันสกฤตมาใช้ประกอบด้วย  เพราะฉะนั้น การเรียนภาษาสันสกฤตจึงมีความจ าเป็นต่อความเข้าใจภาษาไทย หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู วรรณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และสังคม 
เป็นต้น  

การปรับปรุงรายวิชานี้ในครั้งนี้  เป็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ระบบการสร้างค าในภาษาสันสกฤต  
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักแยกแยะภาษาไทยและภาษาสันสกฤต  เข้าใจและเข้าถึงประวัติศาสตร์ หลักธรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรม หลักความคิดที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตที่ซ่อนอยู่ในภาษานี้  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัยได ้ 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 

      ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสกฤตเบื้องต้น การใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้ค า

ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต ฝึกทดลอง

ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต   

To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit and Sanskrit 

words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures in Sanskrit version, the 

practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or a brief summarized Sanskrit 

documents.    

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 
หน่วยกิต บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3(3-0-6) 1บรรยาย  48 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาด้วยตนเอง  6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1          
     อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย
ที่ต้องการ) 

รายวิชา อาจารย์
ผู้สอน 

วัน เวลา 
ที่ให้
ค าปรึกษา 

สถานที่
หรือ
หมายเลข
ห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์
ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ที่ให้ค าปรึกษา 

ภาษาสันสกฤตเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา  

นายแก่น
เพชร 
แฝงสีพล 

วันจันทร์

08.30-

11.30 น. 

ห้อง 3212 
(อาคาร 80 
ปีหลวงปู่
บุญเพ็ง 
กัปปโก) 

085 
0014929 

kaen1168 
@gmail.com 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 มีจิตส านึกและตระหนัก

ศึกษาในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

  

 มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

  

 มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน และประเทศชาติ 

  

 
2 ด้านความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการส าคัญในวิชา ภาษา
สันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา 

บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม 
การน าเสนองานในด้านต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์ชื่อ/นามสกุล ของนักศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี-สันสกฤต โดย
บูรณาการการเรียนรู้จากงานวิจัยเรื่อง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพัน์อุปถัมภ์ 
กรุงเทพฯ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน  

-ทดสอบย่อย  สอบปลาย
ภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้น
เรื่องการวัดหลักการและการ
น าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนอ
งาน 

 มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และ
สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง  

 

 
 

มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 

 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม  
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ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม 
การน าเสนองานในด้านต่าง ๆ หลักค า
สอนในพระพุทธศาสนาที่บันทึกด้วย
ภาษาบาลี-สันสกฤต แล้วน ามา
วิเคราะห์ตามหลักการของศาสนา 

-ทดสอบย่อย  สอบปลาย
ภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้น
เรื่องการวัดหลักการและการ
น าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนอ
งาน 

 
  

 
2. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุท ์/วิธีการประเมินผล 
 สามารถค้นหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

-การบรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม-วิเคราะห์กรณีศึกษา  
ศึกษางานวิจัยด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
ภาษาท่ีจะพึงเกิดข้ึนจาการใช้
ภาษาบาลี-สันสกฤต 

-ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาค 
-ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์

งานและการร่วมงานกลุ่มในการ

ท างาน 

 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

  
 

 สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

  

 
 
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธการ

ประเมินผล 
 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน   
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การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 

 ตระหนักศึกษาในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

  

 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

  

 
  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
- - - - 

 
 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อการสอน ผู้สอน 

1 -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
สันสกฤตและความหมาย       
-สระ   
-พยัญชนะ  
-ฐานและกรณ์  
-การผสมสระและพยัญชนะ 
-เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ ในภาษา
สันสกฤต   
-ตัวเลขภาษาสันสกฤต 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน สรุปความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาสันสกฤต 
ทั้งสระและพยัญชนะ การเขียนและผสมค า 
เทวนาครีและภาษาโรมัน  

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 
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-หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน
อักษรเทวนาครีเป็นอักษรไทย 
-ฝึกเขียนภาษาโรมัน 
-แบบฝึกหัดที่ 1                       

2 -การสนธิเบื้องต้น 
-หลักเกณฑ์สระสนธิ 
-หลักเกณฑ์พยัญชนะสนธิ-
หลักเกณฑ์วิสรคะสนธิ 
-หลักเกณฑ์การสนธิตัว สฺ และ 
ร ฺ   
-หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ส ฺ
เป็น ษฺ  
-หลักเกณฑ์การสนธิตัว มฺ 
-หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว นฺ 
เป็น ณฺ   
-แบบฝึกหัดที่ 2 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปร เจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-สามารถอ่านและออกเสียงภาษาสันสกฤตได้
ถูกต้อง   
-เข้าใจหลักการท าสระสนธิ 
-เข้าใจหลักการท าพยัญชนะสนธิ 
-เข้าใจหลักการท าวิสรคะสนธิ 
-เข้าใจหลักการสนธิตัว สฺ เป็น ษฺ, ตัว สฺ เป็น ร,ฺ 
การสนธิตัว มฺ, การเปลี่ยนตัว นฺ เป็น ณฺ  

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อการสอน ผู้สอน 

3 -การแจกค านาม และการสร้าง
กริยาปัจจุบันกาล       
-ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ค านาม   
-การแจกค านาม อะ การันต์ 
ปุลลิงค ์   
-การแจกค านาม อะ การันต์ 
นปุงสกลิงค์ 
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาล
จากธาตุคณะที่ 1 ฝ่ายปรัสไม
บท    

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การแจกค านาม และการสร้างกริยาปัจจุบันกาล 
-ส่วนประกอบที่ส าคัญของค านาม   
 

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 
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-แบบฝึกหัดที่ 1   
4 -การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ 

ปุลลิงค์   
-การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ 
นปุงสกลิงค์  
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาล
จากธาตุคณะที ่4, 6, 10 
-แบบฝึกหัดที 2 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ ปุลลิงค์  
-การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ นปุงสกลิงค์  
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาลจากธาตุคณะที่ 4, 
6, 10 

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 

5 -การสร้างกริยาปัจจุบันกาล การ
แจกค านาม ประโยคกรรมวาจก 
และภาววาจก  
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาล
จากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายอาตมเนบท 
-การแจกนาม อา การันต์ 
สตรีลิงค์   
-แบบฝึกหัดที่ 1 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ท างานกลุ่มและวิเคราะห์หาข้อสรุป 
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาล การแจกค านาม 
ประโยคกรรมวาจก และภาววาจก  
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาลจากธาตุคณะที่ 1, 
4, 6, 10 ฝ่ายอาตมเนบท 

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 

6 -ประโยคกรรมวาจกและภาว
วาจก    
-แบฝึกหัดที่ 2 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-แบ่งกลุ่มท างานงานตามที่มอบหมาย 
-ประโยคกรรมวาจกและภาววาจก 

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 

7 -การแจกค านาม การสร้าง
กริยาอดีตกาล และการใช้
คุณนาม  
-การแจกค านาม อี, อิ, อุ 
การันต์ สตรีลิงค์  
-การสร้างกริยาอดีตกาลจาก
ธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การแจกค านาม การสร้างกริยาอดีตกาล และ
การใช้คุณนาม 
-การสร้างกริยาอดีตกาล 

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 
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ฝ่ายปรัสไมบท 
-แบบฝึกหัดที่ 1     

8 -การสร้างกริยาอดีตกาลจาก
ธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 ฝ่าย
อาตมเนบท   
หลักการใช้คุณนาม  
-แบบฝึกหัดที่ 2 

3 -การสร้างกริยาอดีตกาลจากธาตุคณะที่ 1, 4, 
6, 10 ฝ่ายอาตมเนบท   
-หลักการใช้คุณนาม  
--ท างานกลุ่มและวิเคราะห์หาข้อสรุป 

 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

9 -การสร้างกริยาหมวดปัญจมี 
และการแจกค านาม 95-109 
-การสร้างกริยาหมวดปัญจมี
จากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายปรัสไมบท   
-การแจกค านาม อู การันต์สตรี
ลิงค ์   
-แบบฝึกหัดที่ 1   

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การสร้างกริยาหมวดปัญจมี และการแจก
ค านาม 95-109 
-การสร้างกริยาหมวดปัญจมีฝ่ายปรัสไมบท  

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

10 -การสร้างกริยาหมวดปัญจมี
จากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายอาตมเนบท              
-การแจกค านาม ฤ การันต์ 
แบบฝึกหัดที่ 2 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การสร้างกริยาหมวดปัญจมีฝ่ายอาตมเนบท             
-การแจกค านาม ฤ การันต์ 
-งานกลุ่มค้นค าภาษาบาลีสันสกฤตจาก
วรรณกรรม 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

11 -การสร้างกริยาหมวดสัปตมี
และการแจกค านาม 111 -123 
-การสร้างกริยาหมวดสัปตมี
จากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายปรัสไมบท  

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย-น าเสนองานตาม
อาจารย์มอบหมาย 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 
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-การแจกค านาม ฤ การันต์ ที่
เป็นค านามบอกเครือญาต ิ 
-แบบฝึกหัดที่ 1  

-การสร้างกริยาหมวดสัปตมีและการแจก
ค านาม ฤ การันต์ 
-การสร้างกริยาหมวดสัปตมีฝ่ายปรัสไมบท 

12 -การสร้างกริยาหมวดสัปตมี
จากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายอาตมเนบท              
-แบบฝึกหัดที่ 2  

3 --PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-การสร้างกริยาหมวดสัปตมีฝ่ายอาตมเนบท 
-ผู้สอนสรุปประเด็น/แนวคิด 
-เพ่ือนๆ ร่วมการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  
-ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง และ
อภิปรายผล  

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

13 -การสร้างค านามด้วย ฤ การันต์ 
-วิธีค้นคว้าหลักค าสอนภาษา
สันสกฤตโดยย่อ  

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-น าเสนองานตามอาจารย์มอบหมาย 
-การสร้างค านามด้วย ฤ การันต์ 
-วิธีค้นคว้าหลักค าสอนภาษาสันสกฤตโดยย่อ 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

14 -บูรณาการการเรียนรู้จาก
งานวิจัยเรื่องการน าเกมมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-บูรณาการการเรียนรู้จากงานวิจัยเรื่องการ
น าเกมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
-แบ่งกลุ่มเพ่ือค้นหาค าที่ก าหนดไว้ 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

15 -การสร้างกริยาพิเศษ และการ
ใช้สรรพนาม          125-148 
-การสร้างกริยาจาก อสฺ ธาต ุ
และ กฤ ธาตุ  

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ็กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 
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-การใช้สรรพนาม  
-แบบฝึกหัดที่ 1 

-การสร้างกริยาพิเศษ และการใช้สรรพนาม          125-148 
-การสร้างกริยาจาก อสฺ ธาต ุและ กฤ ธาตุ  
-การใช้สรรพนาม  

16 -กริยาเหตุกรรตุวาจก 150-160 
-การสร้างกริยาเหตุกรรตุ
วาจก-การสร้างประโยคเหตุ
กรรตุวาจก 
แบบฝึกหัด 1 

3 -PowerPoint ผ่านทางโปรเจ๊กเตอร์ 
-ต าราหลัก 
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-กริยาเหตุกรรตุวาจก 150-160 
-การสร้างกริยาเหตุกรรตุวาจก-การสร้าง
ประโยคเหตุกรรตุวาจก 

นายแก่น
เพชร แฝงสี
พล 

                   รวมชั่วโมงท่ีบรรยาย  48  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
สันสกฤตและการเขียนภาษา
โรมัน    

-ใช้แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่
มอบหมาย 

- 30% 

2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างเนื้อหาและหลัก
ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต  

-น าเสนองานที่ได้รับ

มอบหมาย 

6 20% 

3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
สาระ วิธีการสร้างค านาม 
ค ากริยา และประโยค  

-น าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ทดสอบ  

ทุกครั้ง 10%  

4 นักศึกษาตั้งใจเรียนและสนใจ
เรียนในรายวิชาภาษาสันสกฤต
เพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 

-ประเมินผลจากการเข้าเรียน
ของนักศึกษา  

ทุกครั้ง  10% 

5 นักศึกษาส่งงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  

-นักศึกษาส่งงานตรงเวลา
และผลงานถูกต้องสมบูรณ์  

15-16 30% 
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รวม 100% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก+ 

        พุทธรักษ์ ปราบนอก, ผศ., ดร. ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา, ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ขอนแก่นฯ: หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 
2553. 
จ าลอง สารพัดนึก, สันสกฤตเรียนด้วยตนเอง ตอนที่ 1, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ได้ดังนี้ 
            - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
            - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
         -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
      -ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
      -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองใน
เรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 


