
 

รายละเอียดการบริหารจัดการรายวิชา 
 

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

ประจําภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแกน/คณะครุศาสตร/สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมลูโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

 ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 (Foreign Languages in Thai) 

๒. จํานวนหนวยกิต   

 ๓ หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

       ๓.๑ หลักสูตร  

            ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

       ๓.๒ ประเภทรายวิชา   

            รายวิชาเฉพาะสาขา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 ประธานหลักสูตร พระรชต กตปฺุโญ 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก 

 อาจารยผูสอน พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

  โทร.๐๘-๔๖๘๓-๓๙๖๕ / E-mail :Mahaview๑๙๘๘@gmail.com  

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปท่ี ๓ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน    

มคอ. ๓ 

mailto:Mahaview1988@gmail.com


มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๒ 

 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.จุดมุงหมายของรายวิชา 

 ๑.๑ เพ่ือใหผูเรียนศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาตางๆท่ีอยูในภาษาไทย 

 ๑.๒ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเรื่องการคํายืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

 ๑.๓ เพ่ือใหผูเรียนสามารถจําแนกคําภาษาไทยและคําในภาษาไทยท่ีรับมาจากภาษาตางประเทศ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      เพ่ือใหเนื้อหาของรายวิชาในกระบวนการเรียนการสอนเขาถึงนิสิตไดหลากหลายทางจึงไดบรูณาการเนื้อหาเขากับ

รายวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการนาเสนอท่ีหลากหลาย และเทคนิคและวิธีการตางๆ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ “Active Learning” เพ่ือใหนิสิตไดมีสวน

รวมในการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑.คําอธิบายรายวิชา  

       ประวัติและลักษณะสําคัญของภาษาตางประเทศตางๆ ท่ีเขามามีบทบาทในภาษาไทย ท่ีมา รากศัพท การกลาย

รูปคํา การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะสําคัญท่ีแตกตางกัน  ของภาษานั้น ๆ 

๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ  

ภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความตอง 

การของนิสิตเฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง ๖

ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานกลุมเฟสบุคหรือกลุมไลน ของหอง 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห   

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๓ 

 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

           พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นําหลักทางธรรมไป ประยุกตใชอยาง  

ถูกตองเหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

          ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมซ่ือสัตย สุจริต 

          ๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 

          ๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนได 

          ๔) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ 

๑.๒ วิธีการสอน  

          ๑) ใชการสอนแบบบรรยายดวยการสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนิสิต มีการตั้งคําถามและตอบคําถามหรือ

แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนลักษณะการสอด แทรกในเนื้อหา 

           ๒) ยกตัวอยางกรณีศึกษา บุคคลท่ีขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

           ๓) อาจารยปฏิบัติเปนตัวอยางทางศีลธรรม จริยธรรม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

           ๒) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

           ๓) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษาประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

            ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีสาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม กรสัมมาคารวะตอผูอาวุโสหรือคณาจารย 

          ๕) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในชั้นเรียนและการสงงานมอบหมาย 

          ๖) ประเมินรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 

          ๗) การใชระบบนิสิตประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาและรูตนเอง 

๒. ความรู 

๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

 ๑) มีความรูประวัติการติดตอกับตางประเทศท่ีเปนเหตุใหมีคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 ๒) มีความรูและความเขาใจ ลักษณะเฉพาะของภาษาท่ีอยูในภาษาไทย 

 ๓)  มีความรูและความเขาใจสาเหตุของการยืมคําและอิทธิพลท่ีมีตอภาษาไทย         



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๔ 

 
 ๔)  การประยุกตความรูความเขาใจ ไปใชในการศึกษาวรรณคดี 

๒.๒ วิธีการสอน 

           ๑) สอน อธิบายแนวคิด พรอมยกตัวอยางทางวิชาการ 

           ๒) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทางตั้งคาถามเพ่ือเปดเขาสูเนื้อหา และเปดโอกาสใหนิสิตมีการตั้งคําถามหรือ

ตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียว ของกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ 

           ๓) อภิปรายนาเสนอรายงานหนาชั้นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

           ๔) แนะนาแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

           ๕) อธิบายความเชื่อมโยงของความรูในวิชาท่ีศึกษากับศาสตรอ่ืนๆ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๑) มีการทําแบบฝกหัด ทายชั่วโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

           ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของชิ้นงาน 

           ๓) การเขาชั้นเรียน สังเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานท่ีมอบหมาย 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

         ๑) พัฒนาความสามารถตัวอยางใหเปนระบบ มีการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีผูเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษา 

และการนําตัวอยางมาเปนบทวิเคราะหใหแยกประเด็นดวยการเขียน 

          ๒) ฝกการสรางสรรคจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยการใหแสดงความคิดเห็น โดยการแสดงออกหนา

ชั้นเรียนและการนําเสนองานท่ีเปนรูปเลม 

๓.๒วิธีการสอน 

 ๑) การมอบหมายใหนิสิตฝกการเขียนภาคนิพนธ โดยใหไปคนควาดวยตนเอง 

          ๒) การอภิปรายกลุมและเสนองานเปนกลุมท่ีเปนรูปเลม 

          ๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาใหหาตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จจากการศึกษา 

          ๔) มีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีเก่ียวกับวิชา เชนสถานท่ีและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูท่ัวไปโดยนํามาใหศึกษาและจัด

เวลาใหไดไปศึกษาเพ่ิมเติม 

          ๕) เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ บรรยายเสริมความรูและทักษะ 

          ๖) ฝกการนําเสนองานท้ังท่ีเปนรูปเลมและการเสนอดวยปากเปลา 

๓.๓วิธีการประเมินผล 

         ๑) มีการทําแบบฝกหัด ทายชั่วโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

         ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของชิ้นงาน 

         ๓) การเขาชั้นเรียน สังเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานท่ี 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๕ 

 
๔) การตอบคําถามจากปญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะหปญหาและการศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 ๑)  ทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานท้ังรายบุคคล

และกลุม 

           ๒) การวางตัวและการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

 ๓) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 

           ๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหปญหาการเรียน ดวยการใหเสนอกลุมดวยตัวนิสิตเอง 

           ๒) มอบหมายงานเปนรายกลุมและรายบุคคล ศึกษาคนควาในรูปแบบโครงงาน (Project work) 

           ๓) การนําเสนองานดวยการพูดอธิบายและอภิปราย พรอมท้ังรูปเลมรายงาน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑) มีการทําแบบฝกหัด ทายชั่วโมง การสอบยอย สอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

          ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของชิ้นงาน 

          ๓) การเขาชั้นเรียน สงัเกตการทํางานเปนกลุมและรายบุคคล การมีสวนรวมในงานท่ี 

          ๔) การตอบคําถามจากปญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะหปญหาและการศึกษา 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

            ๑) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 

            ๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น

เรียน 

            ๓) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

            ๔) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

            ๕) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน Web lock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat Room  

            ๖) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒วิธีการสอน 

           ๑) การสอนทฤษฎี 

                   - ดวยวิธีบรรยาย เนื้อหาสาระประกอบสื่อการสอน PowerPoint 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๖ 

 
                   - การสัมมนากลุมยอย โดยการใหหันหนาเขาหากันปรึกษาและลงความเห็นในตอบ 

                   - การเสนอรายงานท้ังรายกลุมและรายบุคคล 

                   - การเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิบรรยายเสริม 

๒) การสอนภาคปฏิบัติ 

                   - ใหนิสิตไดลงมือเขียนรายงานดวยลายมือตนเองท่ีไมมีการพิมพ 

                   - นิสิตไดลงทําหรือเขียนภาคนิพนธดวยตนเองและนํามาปรึกษาแนววิธีการศึกษา 

                   - ไดเปรียบเทียบผลงานท่ีนําเสนอดวยเขียนดวยลายมือตนเอง 

- การศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตาง ๆ  

                   - นิสิตไดสัมพันธกับแนวคนควา การลงมือจริงของการแสวงหาความรู 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนนการนํา

ตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

            ๑) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงการ 

            ๒) ประเมินจากการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน 

            ๓) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการจัดการเรียนรู 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

๑ - แนะนํารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ   

การวัดและประเมินผล 

บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษา 

- ความหมายและความสําคัญของภาษา 

- กําเนิดภาษา 

- ลักษณะโดยท่ัวไปของภาษา 

- การจําแนกภาษา 

 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบงกลุมนิสิต  กลุม

ละประมาณ ๕  คน 

ให ทํ า ร าย งาน โด ย

คนหาและรวบรวมคํา

ภาษาตางประเทศใน

ว ร ร ณ ก ร ร ม ห รื อ

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๗ 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

วรรณคดีไทยท่ีสนใจ 

 

๒ บทท่ี ๒ ลักษณะและโครงสรางภาษาไทย 

- ลักษณะภาษาไทย 

- โครงสรางภาษาไทย 

     - ระบบเสยีง 

     - ระบบคํา 

     - ระบบประโยค 

- การสรางคําไทย 

- อักษรไทย 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- อภิปรายกลุม 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๓ บทท่ี ๓ หลักการยืมคําภาษาตางประเทศ 

- สาเหตุท่ีตองรับคําภาษาตางประเทศมาใช 

- สาเหตุท่ีทําใหภาษาตางประเทศเขามาปะปนใน

ภาษาไทย 

- วิ ธี ก ารยื ม คํ าภ าษาต างป ระ เทศมาใช ใน

ภาษาไทย 

     - การทับศัพท   

     - การบัญญัติศัพท 

     - การแปลศัพท 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- อภิปรายกลุม 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๔ บทท่ี ๓ หลักการยืมคําภาษาตางประเทศ (ตอ) 

- การแปลงคํายืม 

     - การกลายเสียง 

     - การกลายความหมาย 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๕ บทท่ี ๔ ภาษาจีนในภาษาไทย 

- ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน 

- ลักษณะของภาษาจีน 

- ลักษณะของภาษาจีนเปรียบเทียบกับภาษาไทย 

- ลักษณะการยืมคําภาษาจีนมาใชในภาษาไทย 

- คําภาษาจีนในวรรณกรรมไทย 

๓ - สอบยอยครั้งท่ี ๑ 

- บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

- ตรวจแกไขรายงาน

ครั้งท่ี ๑ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๘ 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

- คําภาษาจีนในภาษาไทย 

- หลักสังเกตคําภาษาจีนในภาษาไทย 

 

 

๖ บทท่ี ๕ ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 

- ความสัมพันธระหวางไทยกับอังกฤษ 

- สาเหตุ ท่ี ไทยรับ คําภ าษาอังกฤษมาใช ใน

ภาษาไทย 

- ลักษณะของภาษาอังกฤษ 

- ลักษณ ะการยืม คํ าภ าษาอังกฤษมาใช ใน

ภาษาไทย 

- การถายหนวยเสียงคํายืมภาษาอังกฤษใน

ภาษาไทย 

- คําภาษาอังกฤษในวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทย 

- คําภาษาอังกฤษในภาษาไทย 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๗ บทท่ี ๖ ภาษาชวาและมลายูในภาษาไทย 

- ความสัมพันธระหวางไทยกับชวาและมลายู 

- ลักษณะของภาษาชวาและมลายู 

- ลักษณะการยืมคําภาษาชวาและมลายูมาใชใน

ภาษาไทย 

- คําภาษาชวาและมลายูในวรรณคดีไทย 

- คําภาษาชวาและมลายูในภาษาไทย 

 

๓ - สอบยอยครั้งท่ี ๒  

- บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

- ตรวจแกไขรายงาน

ครั้งท่ี ๒ 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๘ สอบกลางภาค 

 

๓   

๙ บทท่ี ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย 

- ความสัมพันธระหวางไทยกับเขมร 

- ลักษณะของภาษาเขมร 

- พยัญชนะและสระภาษาเขมร 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๙ 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

- สนทนาภาษาเขมร 

 

๑๐ บทท่ี ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย (ตอ) 

- พยัญชนะและสระภาษาเขมร (ตอ) 

- สนทนาภาษาเขมร (ตอ) 

- ลั กษณ ะของภาษาเขมรเปรียบ เที ยบ กับ

ภาษาไทย 

- ลักษณะการยืมคําภาษาเขมรมาใชในภาษาไทย 

 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

- ตรวจแกไขรายงาน

ครั้งท่ี ๓ 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๑๑ บทท่ี ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย (ตอ) 

- คําภาษาเขมรในวรรณคดีไทย 

- คําภาษาเขมรในภาษาไทย 

- หลักสังเกตคําภาษาเขมรในภาษาไทย 

 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๑๒ บทท่ี ๘ ภาษาตางประเทศอ่ืนๆในภาษาไทย 

- ภาษามอญในภาษาไทย 

- ภาษาพมาในภาษาไทย 

- ภาษาเปอรเชียในภาษาไทย 

- ภาษาอาหรับ 

- ภาษาฮินดีในภาษาไทย 

- ภาษาทมิฬในภาษาไทย 

- ภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย 

- ภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย 

- ภาษาญี่ปุนในภาษาไทย 

 

๓ - สอบยอยครั้งท่ี ๓ 

- บรรยาย / 

PowerPoint 

- แบบฝกหัด 

- ตรวจแกไขรายงาน

ครั้งท่ี ๔ 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๑๓ บทท่ี ๙ อิทธิพลของภาษาตางประเทศท่ีมีตอ

ภาษาไทย 

๓ - บรรยาย / 

PowerPoint 

- อภิปรายกลุม 

- ตรวจแกไขรายงาน

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๑๐ 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

ครั้งท่ี ๕ 

 

๑๔ การนําเสนอรายงานการคนควารายกลุมจาก

วรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีสนใจ 

 

๓ - สอบยอยครั้งท่ี ๔ 

- นิ สิ ต นํ า เ ส น อ

รายงานการคนควา

รายกลุม 

- อภิปรายกลุม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๑๕ การนําเสนอรายงานการคนควารายกลุมจาก

วรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีสนใจ (ตอ) 

 

๓ - นิ สิ ต นํ า เ ส น อ

รายงานการคนควา

รายกลุม 

- อภิปรายกลุม 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

พระมหาอธิวัฒน 

ภทฺรกวี 

๑๖ สอบปลายภาค 

 

  พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 
 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการ

ประเมิน 

สัดสวนการ

ประเมิน 

๑ ความรูและทักษะการวิเคราะหหลักสูตรและ

การใชหลักสูตร พรอมการจัดสาระรายวิชา 

 

-นําเสนอรายงานรูปเลม 

๘/๑๕ ๒๐ 

๒ ความรู ความเขาใจ การสอบระหวางภาค ๘ ๒๐ 

๓ ความรูการจัดสาระและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู/การทําสื่อการสอน 

-การสอบภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏิบัติ 

๑๑-๑๖ ๓๐ 

๔ ความรับผิดชอบตอการเรียน การเขาชั้นเรียน ทุกชั่วโมง ๑๐ 

๕ ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การสังเกต/การทํางานกลุม ทุกสัปดาห ๒๐ 

 



มคอ.๓ วชิาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
พระมหาศรายทุธ สมนฺตปาสาทิโก 

๑๑ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

ทิพยสุดา นัยทรัพย. คํายืมภาษาตางประเทศในภาษาไทย. พิษณุโลก : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, ๒๕๓๑. 

แนงนอย ดวงดารา. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    สถาบันราชภัฏ

รําไพพรรณี, ๒๕๔๒. 

บรรจบ พันธเุมธา. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย.  พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๕๔. 

สมชาย ตันติสันติสม. เอกสารประกอบการสอบ วิชา ๒๖๑๔๒๑๕ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย. กําแพงเพชร : 

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๓๕.   

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ศานติ ภักดีคํา. เขมรใช ไทยยืม. กรุงเทพฯ : อมรนิทร, ๒๕๕๓. 

อุไรศรี วรศะรนิ. รองรอยภาษาเขมรในภาษาไทย. แปลโดย อรวรรณ บุญยฤทธิ์, จตุพร โคตรกนก และ 

  สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วังทาพระ, ๒๕๕๓. 

๓. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมมี 

๔. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กตัญู ชูชื่น. คํายืมภาษาตางประเทศ ชุดภาษาเขมรในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๓. 

กาญจนา นาคสกุล. อานภาษาเขมร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

            ๒๕๓๙. 

กําชัย ทองหลอ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาสน, ๒๕๕๐. 

ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. การเปล่ียนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวนไทย. พิมพครั้งท่ี ๓.  

           กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ดนัย เมธิตานนท. บอเกิดสํานวนไทย. กรุงเทพฯ: ไททรรศน, ๒๕๔๑. 

บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๕. 

ปราณี กุลละวณิชย. “การเปลี่ยนแปลงของภาษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๓   

           หนวยท่ี ๘-๑๔. พิมพครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖.   

พงศพันธ จันทรวราทิตย. ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย. นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม,  

๒๕๓๖. 

นันตพร นิลจินดา. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย. สกลนคร : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
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           สถาบันราชภฏัสกลนคร, ๒๕๓๙. 

บํารุง คําเอก. พจนานุกรมฮินดี-ไทย. กรุงเทพฯ : ฟาอภัย, ๒๕๔๘. 

ยรรยง   มีสติ.  ภาษาตางประเทศในภาษาไทย.  สุรินทร : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบัน 

                    ราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส พับลิเคชั่นส, 

๒๕๔๖.   

________.  ศัพทตางประเทศท่ีใชคําไทยแทนได ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  

           ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙.  

_________.  หลักเกณฑการทับศัพท.  สืบคนเม่ือ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓, จาก 

http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=๑๑๙&SystemMenuID=

๑&SystemMenuIDS=   

_________ .  ศัพทบัญญัต ิ สืบคนเม่ือ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓, จากhttp://rirs๓.royin.go.th/coinages/ 

webcoinage.php 

วิไลศักดิ์  ก่ิงคํา. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย.   กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาภาษาไทย  คณะ 

                มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐. 

วิสันต กฎแกว. ภาษาบาลีสันสกฤตท่ีเกี่ยวของกับภาษาไทย. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๕. 

ศรีจันทร วิชาตรง. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎพระนคร, ๒๕๔๑. 

สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม ๒. กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและ 

            มาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,  

            ๒๕๔๙. 

สุภาพร มากแจง. ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕. 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

       ๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 

       ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาหสุดทายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม 

       ๑.๓ ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาหสุดทาย ดวยการเขียนบทความสง 

๑.๔ นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอรได คือ อีเมล ของอาจารย 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

       ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
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         - การสังเกตการณการสอนของกิจกรรมการสอนและการตั้งใจเรียนของผูเรียน 
         - การจัดการวัดผลการสอนดวยแบบประเมินผลท่ีนิสิตเปนผูใหขอมูล 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
         - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนระดับวิทยาลัยสงฆ ในปลายภาคเรียน 

         - จัดประชุมยอยปรึกษาและเสนอแนะคณาจารยในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน 

         - ไดมีการทําวิจัย เก่ียวกับการใช PowerPoint  

๓. การปรับปรุงการสอน  

        หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

         ๓.๒ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
         ๓.๑ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

         ๓.๓ นําผลการประเมินทุกอยางมาใชในการสะทอนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา 

         ๓.๔ ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ความรูใหม ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใชในการสอน 

         ๓.๕ กลุมสายอาจารยไดมีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนา เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการ 

สอนทุกปการศึกษา เพ่ือมาประกอบการพัฒนารายวิชาใหมีสาระและการสอนใหเหมะสมและนาสนใจตลอดเวลา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ได

จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล

การเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

            - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช

อาจารยประจําหลักสูตร  

            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิตโดยตรวจสอบขอสอบ 

รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

           - ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบการใหคะแนนทุกอยางและการใหเกรดของรายวิชาตรวจสอบความ 

ถูกตองกอนการนําสงฝายทะเบยีนของมหาวิทยาลัย 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา จากงานวิจัยของ

อาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 

- นําผลท่ีไดจากการสอบความความคิดเห็นของนิสิต เก่ียวกับคะแนน มาประชุมสัมมนา และสรุปผลเพ่ือพัฒนา
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รายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนาตอไป 
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