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๑. ชื่อโครงการ   : โครงการเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) 

๒. ลักษณะโครงการ   : โครงการใหม ่
๓. ชื่อแผนงาน   : แผนงานจัดการศึกษา 
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๕. สถานทีต่ั้งโครงการ   : วิทยาลัยสงฆ์นครนา่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      ต าบลมว่งตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน   

๖. หลักการและเหตุผล  

ภาษาบาลีมีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษาที่รักษาค าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ เป็นมรดกตก
ทอดทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย และมีคุณค่าในฐานะเป็นภาษาหลักแห่ ง 
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในแง่ที่สื่อความคิด ความเข้าใจและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อกัน
มาเป็นล าดับ ท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ด ารงอยู่เป็นหลักการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งซึ่งให้
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เน้นการศึกษาวิชาชั้นสูงคือพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง  แก่พระภิกษุ
สามเณร และคฤหัสถ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในแต่ละปีมีบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีเข้ามาศึกษาค้นคว้า ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไปต่างมีปัญหาความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการใช้ภาษาบาลีเพ่ือศึกษาค้นคว้าวรรณคดีบาลีทั้งในแง่การอ่านและการเขียนตลอดถึงการแปลและ
ตีความหลักธรรมต่างๆ จึงไม่สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ได้ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มองเห็นปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าวจึงได้พัฒนาและจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) ขึ้น เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นิสิตที่
เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยใช้เวลาศึกษา ๑ ปี หรือ ๒ ภาคการศึกษา 
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๗. วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 
๗.๑ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษา

บาลี สามารถใช้ภาษาบาลีในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีได้ 
๗.๒ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่สามารถแปลและตีความ

หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีได้ 
๗.๓ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่มีจิตศรัทธาอุทิศตนต่อสถาบัน

พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 
๗.๔ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่

สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีทางพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลี สันสกฤตได้ 
๗.๕ เพ่ือบริการวิชาการด้านภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณรทั่วไป นิสิตของมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
  

๘. เป้าหมายผลผลติ 
 ๘.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลแีละ
สามารถใชภ้าษาบาลีในการศึกษาคน้ควา้คัมภรี์ที่เปน็ภาษาบาลีได้ 
 ๘.๒  เปา้หมายเชิงปริมาณ : รับจ านวน   ๓๐ รูป/คนต่อปกีารศึกษา  

๙. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๙.๑ เป็นพระสังฆาธิการหรือพระสอนศลีธรรมหรือครูสอนพระปริยัติธรรม และส าเร็จการศึกษา
นักธรรมชั้นเอกหรือ 
 ๙.๒ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกและมีประสบการณ์
การท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปีหรือ 
 ๙.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือ 
 ๙.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ 
 
๑๐. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๑. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑๒. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบหนว่ยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบง่เวลาการศึกษาในปีการศึกษา 
ออกเปน็ ๒ ภาคการศึกษาคอื 

๑) ภาคการศกึษาทีห่นึ่ง (First Semester) มีเวลาศึกษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
๒) ภาคการศกึษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาศกึษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
 

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไมต่่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมาก
ไม่เกนิ ๒ เทา่ของระยะเวลาการศกึษาปกติของหลักสูตร 
 
๑๔. การลงทะเบยีน 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนไม่นอ้ยกว่า ๖ หนว่ยกิตและไมเ่กนิ ๑๒ หนว่ยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 
 
๑๕. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ก. การวดัผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยอนุโลมและโดยเกณฑ์ทั่วไปคอื 
 ๑) ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิต/ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา 
 ๒) กรณีการศึกษาแบบภาคปกตินิสิต/ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบใน
รายวิชานั้น 
 ๓) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่า
ระดับ (Grade Point) ดังนี้ 
  

ผลการศกึษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Exellent) 
ดีมาก (Very Good)  
ดี (Good) 
ค่อนขา้งดี (Very Fair) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนขา้งพอใช้ (Quite Fair) 
อ่อน (Poor) 
ตก (Failed) 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

๔.๐๐ 
๓.๕๐ 
๓.๐๐ 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 
๑.๕๐ 
๑.๐๐ 
๐.๐๐ 
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 ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่ าสดุทีถ่อืว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D 
 ๔) ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นการประเมินผลการศึกษาก าหนดให้
เป็น ๒ ลักษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) คือ ผู้มีคะแนนตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป ได้เกรด S (ผ่าน) ผู้มี
คะแนนตั้งแต่ ๕๙ ลงมา ได้เกรด U (ไม่ผ่าน) 
 
 ข. การส าเร็จการศึกษา 
 นิสิต/ผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ 
  ๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าระดับ ๒.๐๐ 
  ๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓) มคีวามประพฤติด ี
  ๔) ไม่มีพันธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลัย 
  ๕) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชา
ปรัชญา และสาขาวิชาบาลีสันสกฤต แต่ทั้งนี้ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 
๑๖. บุคลากรประจ าหลักสตูร 
 

ก. อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสตูร 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ ต าแหน่งในหลักสูตร 

๑ พระสุธีธรรมานุวัตร, 
ผศ.ดร. 

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ป.ธ.๙,Ph.D. ประธานที่ปรึกษา 

๒ พระมหาสุรศักดิ์  
ปจฺจนฺตเสโน, ดร. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ป.ธ.๗,Ph.D. ที่ปรึกษา 

๓ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ป.ธ.๙,Ph.D. ที่ปรึกษา 
๔ พระมหาสมเกียรติ 

กิตฺติญาโณ 
เลขานุการส านักงาน
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 

ป.ธ.๓, พธ.บ., 
ศศ.ม. 

ที่ปรึกษา 

๕ พระสุนทรมุนี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
นครน่านฯ 

น.ธ.เอก,  
ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

ที่ปรึกษา 

๖ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์นครน่านฯ 

ป.ธ. ๔, พธ.ด.
(พระพุทธศาสนา) 

ที่ปรึกษา 

๗ นายช านาญ เกิดช่อ เลขานุการสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ป.ธ. ๙, ศศ.ม.(ภาษา
สันสกฤต) 

ประธานกรรมการ 

๘ นางสาวฐิติพร สะสม หัวหน้าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ธ.ศ.ตร,ี พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) 

กรรมการ 
 
 



๗ 

 

๙ นายธนวัฒน์ ศรีลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา) 

กรรมการ 

๑๐ พระสมุห์เชษฐา  
ปิยสาสโน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
ข. อาจารยส์อนประจ าหลกัสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

๑ พระราชปัญญาภรณ์,ดร. ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ป.ธ.๙,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
๒ พระราชวรมุนี,ดร. ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ป.ธ.๙, Ph.D. 
๓ พระสุธีธรรมานุวัตร, 

ผศ.ดร. 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ป.ธ.๙,Ph.D. 

๔ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
นครน่านฯ 

ป.ธ. ๔, พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

๕ พระมหาสุรศักดิ์  
ปจฺจนฺตเสโน, ดร. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ป.ธ.๗,Ph.D. 

๖ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ป.ธ.๙,Ph.D. 
๗ พระครูวิจิตรธรรมโชติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 
ป.ธ.๓, M.A.(Political) 

๘ พระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

๙ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย ป.ธ.๔, ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

๑๐ นายช านาญ เกิดช่อ เลขานุการสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ป.ธ.๙, ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) 

๑๑ นายสถิระ ราชรินทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖,รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์),ศศ.ม.(ไทย
คดีศึกษา 

๑๒ พระมหารุ่ง ปิยวาจโก อาจารย์พิเศษ ป.ธ.๙, ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

๑๓ นายชัยอนันทร์ นวลสุวรรณ์ อาจารย์พิเศษ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม. 
๑๔ นายสามารถ ดีพรมกุล อาจารย์พิเศษ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖., ศษ.ม. 

 
 
 
 
 



๘ 

 

๑๗. จ านวนนักศกึษา/ปีการศึกษา (ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา) 
จ านวนนักศึกษา ปีการศกึษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
นักศึกษาใหม ่ ๓๐ ๓๐ 
จ านวนนกัศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ 
 
๑๘. สถานท่ีศึกษา 
 วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ เฉลมิพระเกียรตฯิ ต าบลม่วงตึด๊  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐ 
 
๑๙. งบประมาณ 
 ๑๙.๑ งบประมาณรายรับหนึ่งปกีารศกึษา จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต : นักศกึษา ๓๐ รปู/คน 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายรับ จ านวนเงิน 

๑ ค่าลงทะเบียนเรียน ๗๓,๐๐๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการสมคัรเป็นนักศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ๙,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๕ ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๖ เงินอดุหนุนจากมหาวิทยาลยั ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหต ุ: - ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการจนจบหลักสตูรต่อคนเป็นจ านวนเงนิ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 ๑๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย : บาท) 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ หมายเหต ุ
๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐  
๒ ค่าใช้สอย(ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร/ค่า

พาหนะ/คา่เอกสารติดต่อประสานงาน) 
๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓ ค่าวัสดุ(ค่าวัสดุอุปกรณ์/ประชาสัมพันธ์) ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

 

 
 



๙ 

 

๒๐. โครงสร้างหลกัสตูร 
 มีรายวชิาจ านวน ๒๔ หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  ๑. วชิาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ๒. วชิาเลือก  จ านวน  ๖ หนว่ยกิต 
   รวม   จ านวน  ๒๔ หนว่ยกิต 
  
 ๑. วิชาบังคับ ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๑๘ หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปนี ้
  บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑  
    (Pali Grammar I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒  
    (Pali Grammar II) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓  
    (Pali Grammar III) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔  
    (Pali Grammar IV) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี
    (Method of Pali Words Agreement) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  
    (Pali- Thai Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
    (Pali- Thai Translation II) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
    (Thai - Pali Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
    (Thai - Pali Translation II) ๒ (๒-๐-๔)  
  
 ๒. วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
  บล ๐๑๐ แปลบาลีเปน็ไทย ๓ 
    (Pali- Thai Translation III) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๑๑ แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
    (Thai - Pali Translation III) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
    (Pali Prosody) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี
    (Pali Writing and Transliteration) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี



๑๐ 

 

    (Pali Conversation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๑๕ ประวัตวิรรณคดีบาล ี
    (History of Pali Literature) ๒ (๒-๐-๔)  
  
๒๑. แผนการเรียน 

ปี/ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกิต หมายเหต ุ
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 

บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑     
บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒      
บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓    
บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔      ๒ (๒-๐-๔) 
บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี     ๒ (๒-๐-๔)  
 
วิชาเลือก ๑ รายวชิา 
บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 
บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  
บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
 
วิชาเลือก ๒ รายวชิา 
บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 
เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๒๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒๒.๑ กลุ่มวิชาบังคบั ๑๘ หน่วยกติ 
  บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑  
    (Pali Grammar I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาอักษร การเขียน การอ่านภาษาบาลี อักษรไทย ให้รู้ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะ
สังโยค และการเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ 
  บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒  
    (Pali Grammar II) ๒ (๒-๐-๔)   
  ศึกษาประเภทของค านามและวิธีแจกตามองค์ประกอบของนามรวมทั้งศึกษาสังขยา และ
อัพยยศัพท ์  
  บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓  
    (Pali Grammar III) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษากริิยาอาขยาต นามกติก์ และกิริยากิตก์ 
  บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔  
    (Pali Grammar IV) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาบทสมาส และตัทธิต 
  บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี
    (Method of Pali Words Agreement) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและวธิีสัมพันธ์ค าในประโยคภาษาบาลีตามหลักวากยสัมพนัธ ์
  บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  

    (Pali- Thai Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและการแปลภาษาบาลีเปน็ภาษาไทยทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถ 
  บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
    (Pali- Thai Translation II) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาวธิีแปลและตีความภาษาบาลีในหนังสอืธัมมปทัฏฐกถาที่ก าหนด 
  บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
    (Thai - Pali Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและแต่งภาษาไทยเปน็ภาษาบาล ี
  บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
    (Thai - Pali Translation II) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาการแต่งภาษาไทยเปน็ภาษาบาลีจากหนงัสือธมัมปทัฏฐกถาทีก่ าหนด 
   
   
 
 



๑๒ 

 

 
 
 ๒๒.๒ กลุ่มวิชาเลอืก ๖ หนว่ยกิต 
  บล ๐๑๐ แปลบาลีเปน็ไทย ๓ 
    (Pali- Thai Translation III) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาวธิีแปลและตีความภาษาบาลี โดยใช้หนังสอืชาตกฏัฐกถาทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๑ แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
    (Thai - Pali Translation III) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาวธิีแปลภาษาไทยเปน็ภาษาบาลีจากหนงัสือชาตกฏัฐกถาทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
    (Pali Prosody) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลักเกณฑ์และประเภทของฉันท์ ๖ ประเภท คือ ปัฐยาวัตรฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ 
อุเปนทรวิเชียรฉันท์ อินทวงศ์ฉันท์ วังสัฏฐฉันท์ และวสันตดิลกฉันท์ ในธัมมปทัฏฐกถา คัมภีร์วุตโตทัย 
และหนังสือสวดมนต์ 
  บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี
    (Pali Writing and Transliteration) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาหลักการและวิธีเขียนภาษาบาลีและปริวรรตภาษาบาลีอักษรไทยเป็นอักษรโรมันและ
อักษรขอม และปริวรรตอักษรโรมันและอักษรขอมเป็นอักษรไทย 
  บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี
    (Pali Conversation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและวธิีสนทนาภาษาบาลีจากหนังสือทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๕ ประวัตวิรรณคดีบาล ี
    (History of Pali Literature) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาประวัตวิรรณคดบีาลพีระไตรปิฎกและคัมภีรร์ุ่นหลัง 
 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการเปดิสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรภาษาบาลี (ป.บล.) 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์
วิทยาลยัสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกยีรติฯ 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด / สาระส าคัญ 
๑ ชื่อโครงการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) 
๒ ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔ ระยะเวลาด าเนินการ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รับบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ 

๕ เป้าหมายโครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลติบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลัก
ภาษาบาลีและสามารถใช้ภาษาบาลีในการศกึษาคน้ควา้คัมภีร์ที่
เป็นภาษาบาลีได ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ : รับจ านวน ๓๐ รูป/คนต่อปีการศึกษา 

๖ จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนหรืออบรมอยู่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๗ จ านวนนิสิตทุกชั้นปีในปัจจุบัน ๕๐ รูป/คน โดยประมาณ 
๘ บุคลากรประจ าหลักสูตร ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ รูป/คน 

๒. อาจารย์สอนประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๔ รูป/คน 
๙ สถานที่ศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลม่วงตึ๊ด  

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๐ งบประมาณด าเนินการ 

(ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้สอย จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าวัสดุ จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

๑๑ แหล่งที่มาของงบประมาณด าเนินการ : 
จ านวนนิสิต ๓๐ รูป/คน 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวนเงิน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา จ านวนเงิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
๕. ค่าใบรับรองผลการศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๖. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี 
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Certificate Program in Pali. 
 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 

๒.๑.๑ ชื่อเต็ม   : ประกาศนียบัตรภาษาบาลี 
๒.๑.๒ ชื่อย่อ   : ป.บล. 

๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม   : Certificate Program in Pali. 
๒.๒.๒ ชื่อย่อ   : Cert. In Pali. 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
ภาษาบาลีมีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษาที่รักษาค าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ เป็นมรดกตก

ทอดทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย และมีคุณค่าในฐานะเป็นภาษาหลักแห่ ง 
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในแง่ที่สื่อความคิด ความเข้าใจและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อกัน
มาเป็นล าดับ ท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ด ารงอยู่เป็นหลักการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งซึ่งให้
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เน้นการศึกษาวิชาชั้นสูงคือพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง  แก่พระภิกษุ
สามเณร และคฤหัสถ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในแต่ละปีมีบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 



๑๗ 

 

เนื่องจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีเข้ามาศึกษาค้นคว้า ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไปต่างมีปัญหาความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการใช้ภาษาบาลีเพ่ือศึกษาค้นคว้าวรรณคดีบาลีทั้งในแง่การอ่านและการเขียนตลอดถึงการแปลและ
ตีความหลักธรรมต่างๆ จึงไม่สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ได้ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มองเห็นปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าวจึงได้พัฒนาและจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) ขึ้น เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นิสิตที่
เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยใช้เวลาศึกษา ๑ ปี หรือ ๒ ภาคการศึกษา 

 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษา
บาลี สามารถใช้ภาษาบาลีในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีได้ 

๕.๒ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่สามารถแปลและตีความ
หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีได้ 

๕.๓ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่มีจิตศรัทธาอุทิศตนต่อสถาบัน
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 

๕.๔ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีทางพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลี สันสกฤตได้ 

๕.๕ เพ่ือบริการวิชาการด้านภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณรทั่วไป นิสิตของมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 

 
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๖.๑ เป็นพระสังฆาธิการหรือพระสอนศีลธรรมหรือครูสอนพระปริยัติธรรม และส าเร็จการศึกษา
นักธรรมชั้นเอกหรือ 
 ๖.๒ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกและมีประสบการณ์การ
ท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปีหรือ 
 ๖.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานไม่
น้อยกว่า ๕ ปีหรือ 
 ๖.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
๗. โครงสร้างของหลักสูตร 

 มีรายวชิาจ านวน ๒๔ หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  ๑. วชิาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ๒. วชิาเลือก  จ านวน  ๖ หนว่ยกิต 
   รวม   จ านวน  ๒๔ หนว่ยกิต 
  
 ๑. วิชาบังคับ ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๑๘ หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปนี ้
  บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑  
    (Pali Grammar I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒  
    (Pali Grammar II) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓  
    (Pali Grammar III) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔  
    (Pali Grammar IV) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี
    (Method of Pali Words Agreement) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  
    (Pali- Thai Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
    (Pali- Thai Translation II) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
    (Thai - Pali Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
    (Thai - Pali Translation II) ๒ (๒-๐-๔)  
  
 ๒. วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
  บล ๐๑๐ แปลบาลีเปน็ไทย ๓ 
    (Pali- Thai Translation III) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๑๑ แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
    (Thai - Pali Translation III) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
    (Pali Prosody) ๒ (๒-๐-๔) 



๑๙ 

 

  บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี
    (Pali Writing and Transliteration) ๒ (๒-๐-๔)  
  บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี
    (Pali Conversation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  บล ๐๑๕ ประวัตวิรรณคดีบาล ี
    (History of Pali Literature) ๒ (๒-๐-๔)  
  
๘. แผนการเรยีน 
 

ปี/ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกิต หมายเหต ุ
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 

บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑     
บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒      
บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓    
บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔      ๒ (๒-๐-๔) 
บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี     ๒ (๒-๐-๔)  
 
วิชาเลือก ๑ รายวชิา 
บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 
บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  
บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
 
วิชาเลือก ๒ รายวชิา 
บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 
เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๙. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๑. กลุม่วิชาบังคบั ๑๘ หนว่ยกิต 
  บล ๐๐๑  บาลีไวยากรณ ์๑  
    (Pali Grammar I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาอักษร การเขียน การอ่านภาษาบาลี อักษรไทย ให้รู้ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะ
สังโยค และการเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ 
  บล ๐๐๒ บาลีไวยากรณ ์๒  
    (Pali Grammar II) ๒ (๒-๐-๔)   
  ศึกษาประเภทของค านามและวิธีแจกตามองค์ประกอบของนามรวมทั้งศึกษาสังขยา และ
อัพยยศัพท ์  
  บล ๐๐๓ บาลีไวยากรณ ์๓  
    (Pali Grammar III) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษากริิยาอาขยาต นามกติก์ และกิริยากิตก์ 
  บล ๐๐๔ บาลีไวยากรณ ์๔  
    (Pali Grammar IV) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาบทสมาส และตัทธิต 
  บล ๐๐๕ วิธีสัมพนัธ์ภาษาบาล ี
    (Method of Pali Words Agreement) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและวธิีสัมพันธ์ค าในประโยคภาษาบาลตีามหลักวากยสัมพนัธ์ 
  บล ๐๐๖  แปลบาลีเปน็ไทย ๑  

    (Pali- Thai Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและการแปลภาษาบาลีเปน็ภาษาไทยทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถ 
  บล ๐๐๗ แปลบาลีเปน็ไทย ๒ 
    (Pali- Thai Translation II) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาวธิีแปลและตีความภาษาบาลีในหนังสอืธัมมปทัฏฐกถาที่ก าหนด 
  บล ๐๐๘  แปลไทยเป็นบาลี ๑ 
    (Thai - Pali Translation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและแต่งภาษาไทยเปน็ภาษาบาล ี
  บล ๐๐๙ แปลไทยเป็นบาลี ๒ 
    (Thai - Pali Translation II) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาการแต่งภาษาไทยเปน็ภาษาบาลีจากหนงัสือธมัมปทัฏฐกถาทีก่ าหนด 
   
   
 



๒๑ 

 

 
 
 
 ๒. กลุม่วิชาเลือก ๖ หนว่ยกติ 
  บล ๐๑๐ แปลบาลีเปน็ไทย ๓ 
    (Pali- Thai Translation III) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาวธิีแปลและตีความภาษาบาลี โดยใช้หนังสอืชาตกฏัฐกถาทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๑ แปลไทยเป็นบาลี ๓ 
    (Thai - Pali Translation III) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาวธิีแปลภาษาไทยเปน็ภาษาบาลีจากหนงัสือชาตกฏัฐกถาทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๒  ฉันทลกัษณ ์
    (Pali Prosody) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลักเกณฑ์และประเภทของฉันท์ ๖ ประเภท คือ ปัฐยาวัตรฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ 
อุเปนทรวิเชียรฉันท์ อินทวงศ์ฉันท์ วังสัฏฐฉันท์ และวสันตดิลกฉันท์ ในธัมมปทัฏฐกถา คัมภีร์วุตโตทัย 
และหนังสือสวดมนต์ 
  บล ๐๑๓ การเขียนและปริวรรตบาล ี
    (Pali Writing and Transliteration) ๒ (๒-๐-๔)  
  ศึกษาหลักการและวิธีเขียนภาษาบาลีและปริวรรตภาษาบาลีอักษรไทยเป็นอักษรโรมันและ
อักษรขอม และปริวรรตอักษรโรมันและอักษรขอมเป็นอักษรไทย 
  บล ๐๑๔  สนทนาภาษาบาล ี
    (Pali Conversation I) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาหลกัการและวธิีสนทนาภาษาบาลีจากหนังสือทีก่ าหนด 
  บล ๐๑๕ ประวัตวิรรณคดีบาล ี
    (History of Pali Literature) ๒ (๒-๐-๔) 
  ศึกษาประวัตวิรรณคดบีาลพีระไตรปิฎกและคัมภีรร์ุ่นหลัง 


