
 

รายละเอียดการบริหารจัดการรายวิชา 
 

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

 ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 (Foreign Languages in Thai) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   
 ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       ๓.๑ หลักสูตร  
            ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
       ๓.๒ ประเภทรายวิชา   
            รายวิชาเฉพาะสาขา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ประธานหลักสูตร พระรชต กตปุญฺโญ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก 
 อาจารย์ผู้สอน พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 
  โทร.๐๘-๔๖๘๓-๓๙๖๕ / E-mail :Mahaview๑๙๘๘@gmail.com  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ช้ันปีท่ี ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    

มคอ. ๓ 

mailto:Mahaview1988@gmail.com


มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๒ 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาต่างๆท่ีอยู่ในภาษาไทย 

 ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการคำยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 

 ๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกคำภาษาไทยและคำในภาษาไทยท่ีรับมาจากภาษาต่างประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชาในกระบวนการเรียนการสอนเข้าถึงนิสิตได้หลากหลายทางจึงได้บรูณาการเนื้อหาเข้ากับ
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการนาเสนอท่ีหลากหลาย และเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ “Active Learning” เพื่อใหน้ิสิตได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 ๑.คำอธิบายรายวิชา  

       ประวัติและลักษณะสำคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ท่ีมา รากศัพท์ การกลาย
รูปคำ การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะสำคัญท่ีแตกต่างกัน  ของภาษานั้น ๆ 

๒.จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมงต่อ  
ภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความต้อง 
การของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านกลุ่มเฟสบุ๊คหรือกลุ่มไลน์ ของห้อง 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๓ 

 

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนสิิต 

 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

           พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นำหลักทางธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่าง  
ถูกต้องเหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
          ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
          ๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
          ๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้ 
          ๔) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ 
๑.๒ วิธีการสอน  

          ๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วยการส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิต มีการตั้งคำถามและตอบคำถามหรือ
แสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียนลักษณะการสอด แทรกในเนื้อหา 
           ๒) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา บุคคลท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
           ๓) อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างทางศีลธรรม จริยธรรม 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
           ๒) มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           ๓) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
            ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสท่ีสาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม กรสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสหรือคณาจารย์ 
          ๕) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในช้ันเรียนและการส่งงานมอบหมาย 
          ๖) ประเมินรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยนิสิตอื่น ๆ ในรายวิชา 
          ๗) การใช้ระบบนิสิตประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาและรู้ตนเอง 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

 ๑) มีความรู้ประวัติการติดต่อกับต่างประเทศท่ีเป็นเหตุให้มีคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 ๒) มีความรู้และความเข้าใจ ลักษณะเฉพาะของภาษาท่ีอยู่ในภาษาไทย 
 ๓)  มีความรู้และความเข้าใจสาเหตุของการยืมคำและอิทธิพลท่ีมีต่อภาษาไทย         



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๔ 

 

 ๔)  การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในการศึกษาวรรณคดี 
๒.๒ วิธีการสอน 

           ๑) สอน อธิบายแนวคิด พร้อมยกตัวอย่างทางวิชาการ 
           ๒) ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทางต้ังคาถามเพื่อเปิดเข้าสู่เนื้อหา และเปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งคำถามหรือ
ตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยว ข้องกับวิชาการ ในช้ันเรียนในโอกาสต่างๆ 
           ๓) อภิปรายนาเสนอรายงานหน้าช้ันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           ๔) แนะนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

           ๕) อธิบายความเช่ือมโยงของความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับศาสตร์อื่นๆ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้ายช่ัวโมง การสอบย่อย สอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
           ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 
           ๓) การเข้าช้ันเรียน สังเกตการทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานท่ีมอบหมาย 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         ๑) พัฒนาความสามารถตัวอย่างให้เป็นระบบ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีผู้เรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา 
และการนำตัวอย่างมาเป็นบทวิเคราะห์ให้แยกประเด็นด้วยการเขียน 
          ๒) ฝึกการสร้างสรรค์จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้วยการให้แสดงความคิดเห็น โดยการแสดงออกหน้า
ช้ันเรียนและการนำเสนองานท่ีเป็นรูปเล่ม 
๓.๒วิธีการสอน 

 ๑) การมอบหมายให้นิสิตฝึกการเขียนภาคนิพนธ์ โดยให้ไปค้นคว้าด้วยตนเอง 
          ๒) การอภิปรายกลุ่มและเสนองานเป็นกลุ่มท่ีเป็นรูปเล่ม 
          ๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษาให้หาตัวอย่างท่ีประสบความสำเร็จจากการศึกษา 
          ๔) มีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีเกี่ยวกับวิชา เช่นสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปโดยนำมาให้ศึกษาและจัด
เวลาให้ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
          ๕) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเสริมความรู้และทักษะ 
          ๖) ฝึกการนำเสนองานท้ังท่ีเป็นรูปเล่มและการเสนอด้วยปากเปล่า 
๓.๓วิธีการประเมินผล 

         ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้ายช่ัวโมง การสอบย่อย สอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
         ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 
         ๓) การเข้าช้ันเรียน สังเกตการทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานท่ี 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๕ 

 

๔) การตอบคำถามจากปัญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและการศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ๑)  ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานท้ังรายบุคคล
และกลุ่ม 
           ๒) การวางตัวและการร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 ๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 

           ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหาการเรียน ด้วยการให้เสนอกลุ่มด้วยตัวนิสิตเอง 
           ๒) มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบโครงงาน (Project work) 
           ๓) การนำเสนองานด้วยการพูดอธิบายและอภิปราย พร้อมท้ังรูปเล่มรายงาน 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้ายช่ัวโมง การสอบย่อย สอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและผลของช้ินงาน 
          ๓) การเข้าช้ันเรียน สังเกตการทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานท่ี 
          ๔) การตอบคำถามจากปัญหาและการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและการศึกษา 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

            ๑) ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 
            ๒) พัฒนาทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในช้ัน
เรียน 
            ๓) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
            ๔) พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
            ๕) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Web lock การส่ือสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room  
            ๖) ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๕.๒วิธีการสอน 

           ๑) การสอนทฤษฎี 
                   - ด้วยวิธีบรรยาย เนื้อหาสาระประกอบส่ือการสอน PowerPoint 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๖ 

 

                   - การสัมมนากลุ่มย่อย โดยการให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาและลงความเห็นในตอบ 
                   - การเสนอรายงานท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล 
                   - การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเสริม 
๒) การสอนภาคปฏิบัติ 
                   - ให้นิสิตได้ลงมือเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองท่ีไม่มีการพิมพ์ 
                   - นิสิตได้ลงทำหรือเขียนภาคนิพนธ์ด้วยตนเองและนำมาปรึกษาแนววิธีการศึกษา 
                   - ได้เปรียบเทียบผลงานท่ีนำเสนอด้วยเขียนด้วยลายมือตนเอง 
- การศึกษาเอกสารประกอบการเรียนต่าง ๆ  
                   - นิสิตได้สัมพันธ์กับแนวค้นคว้า การลงมือจริงของการแสวงหาความรู้ 
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำ
ตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

            ๑) ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงการ 
            ๒) ประเมินจากการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าช้ันเรียน 
            ๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการจัดการเรียนรู ้
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ - แนะนำรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ   
การวัดและประเมินผล 
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษา 
- ความหมายและความสำคัญของภาษา 
- กำเนิดภาษา 
- ลักษณะโดยท่ัวไปของภาษา 
- การจำแนกภาษา 
 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบ่งกลุ่มนิสิต  กลุ่ม
ละประมาณ ๕  คน 
ให้ ท ำราย งาน โดย
ค้นหาและรวบรวมคำ
ภาษาต่างประเทศใน
ว ร ร ณ ก ร ร ม ห รื อ

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๗ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

วรรณคดีไทยท่ีสนใจ 
 

๒ บทที่ ๒ ลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย 
- ลักษณะภาษาไทย 
- โครงสร้างภาษาไทย 
     - ระบบเสียง 
     - ระบบคำ 
     - ระบบประโยค 
- การสร้างคำไทย 
- อักษรไทย 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- อภิปรายกลุ่ม 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๓ บทที่ ๓ หลักการยืมคำภาษาต่างประเทศ 
- สาเหตุท่ีต้องรับคำภาษาต่างประเทศมาใช้ 
- สาเหตุท่ีทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนใน
ภาษาไทย 
- วิ ธี ก ารยื มคำภ าษ าต่ างประ เทศมาใช้ ใน
ภาษาไทย 
     - การทับศัพท์   
     - การบัญญัติศัพท์ 
     - การแปลศัพท์ 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- อภิปรายกลุ่ม 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๔ บทที่ ๓ หลักการยืมคำภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
- การแปลงคำยืม 
     - การกลายเสียง 
     - การกลายความหมาย 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๕ บทที่ ๔ ภาษาจีนในภาษาไทย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน 
- ลักษณะของภาษาจีน 
- ลักษณะของภาษาจีนเปรียบเทียบกับภาษาไทย 
- ลักษณะการยืมคำภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทย 
- คำภาษาจีนในวรรณกรรมไทย 

๓ - สอบย่อยครั้งท่ี ๑ 
- บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 
- ตรวจแก้ไขรายงาน
ครั้งท่ี ๑ 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๘ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- คำภาษาจีนในภาษาไทย 
- หลักสังเกตคำภาษาจีนในภาษาไทย 
 

 

๖ บทที่ ๕ ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ 
- สาเห ตุ ท่ี ไทยรับคำภาษาอั งกฤษมาใช้ใน
ภาษาไทย 
- ลักษณะของภาษาอังกฤษ 
- ลักษณะการยื มคำภาษาอั งกฤษมาใช้ใน
ภาษาไทย 
- การถ่ายหน่วยเสียงคำยืมภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย 
- คำภาษาอังกฤษในวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย 
- คำภาษาอังกฤษในภาษาไทย 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๗ บทที่ ๖ ภาษาชวาและมลายูในภาษาไทย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชวาและมลายู 
- ลักษณะของภาษาชวาและมลายู 
- ลักษณะการยืมคำภาษาชวาและมลายูมาใช้ใน
ภาษาไทย 
- คำภาษาชวาและมลายูในวรรณคดีไทย 
- คำภาษาชวาและมลายูในภาษาไทย 
 

๓ - สอบย่อยครั้งท่ี ๒  
- บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 
- ตรวจแก้ไขรายงาน
ครั้งท่ี ๒ 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๘ สอบกลางภาค 
 

๓   

๙ บทที่ ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมร 
- ลักษณะของภาษาเขมร 
- พยัญชนะและสระภาษาเขมร 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๙ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- สนทนาภาษาเขมร 
 

๑๐ บทที่ ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย (ต่อ) 
- พยัญชนะและสระภาษาเขมร (ต่อ) 
- สนทนาภาษาเขมร (ต่อ) 
- ลักษณ ะของภาษาเขมรเปรียบ เที ยบกั บ
ภาษาไทย 
- ลักษณะการยืมคำภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย 
 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 
- ตรวจแก้ไขรายงาน
ครั้งท่ี ๓ 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๑๑ บทที่ ๗ ภาษาเขมรในภาษาไทย (ต่อ) 
- คำภาษาเขมรในวรรณคดีไทย 
- คำภาษาเขมรในภาษาไทย 
- หลักสังเกตคำภาษาเขมรในภาษาไทย 
 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๑๒ บทที่ ๘ ภาษาต่างประเทศอื่นๆในภาษาไทย 
- ภาษามอญในภาษาไทย 
- ภาษาพม่าในภาษาไทย 
- ภาษาเปอร์เชียในภาษาไทย 
- ภาษาอาหรับ 
- ภาษาฮินดีในภาษาไทย 
- ภาษาทมิฬในภาษาไทย 
- ภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย 
- ภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย 
- ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย 
 

๓ - สอบย่อยครั้งท่ี ๓ 
- บรรยาย / 
PowerPoint 
- แบบฝึกหัด 
- ตรวจแก้ไขรายงาน
ครั้งท่ี ๔ 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๑๓ บทที่ ๙ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษาไทย 

๓ - บรรยาย / 
PowerPoint 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตรวจแก้ไขรายงาน

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๑๐ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ครั้งท่ี ๕ 
 

๑๔ การนำเสนอรายงานการค้นคว้ารายกลุ่มจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่สนใจ 
 

๓ - สอบย่อยครั้งท่ี ๔ 
- นิ สิ ต น ำ เ ส น อ
รายงานการค้นคว้า
รายกลุ่ม 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๑๕ การนำเสนอรายงานการค้นคว้ารายกลุ่มจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่สนใจ (ต่อ) 
 

๓ - นิ สิ ต น ำ เ ส น อ
รายงานการค้นคว้า
รายกลุ่ม 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก/ 
พระมหาอธิวัฒน์ 
ภทฺรกวี 

๑๖ สอบปลายภาค 
 

  พระมหาศรายุทธ 
สมนฺตปาสาทิโก 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

๑ ความรู้และทักษะการวิเคราะห์หลักสูตรและ
การใช้หลักสูตร พร้อมการจัดสาระรายวิชา 

 
-นำเสนอรายงานรูปเล่ม 

๘/๑๕ ๒๐ 

๒ ความรู้ ความเข้าใจ การสอบระหว่างภาค ๘ ๒๐ 
๓ ความรู้การจัดสาระและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้/การทำส่ือการสอน 
-การสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

๑๑-๑๖ ๓๐ 

๔ ความรับผิดชอบต่อการเรียน การเข้าช้ันเรียน ทุกช่ัวโมง ๑๐ 
๕ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
การสังเกต/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ ๒๐ 

 



มคอ.๓ วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 

๑๑ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
ทิพย์สุดา นัยทรัพย์. คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. พิษณุโลก : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, ๒๕๓๑. 
แน่งน้อย ดวงดารา. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สถาบันราชภัฏ

รำไพพรรณี, ๒๕๔๒. 
บรรจบ พันธุเมธา. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

๒๕๕๔. 
สมชาย ตันติสันติสม. เอกสารประกอบการสอบ วิชา ๒๖๑๔๒๑๕ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. กำแพงเพชร : 

สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, ๒๕๓๕.   
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ศานติ ภักดีคำ. เขมรใช้ ไทยยืม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๓. 
อุไรศรี วรศะริน. ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย. แปลโดย อรวรรณ บุญยฤทธิ์, จตุพร โคตรกนก และ 
  สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วังท่าพระ, ๒๕๕๓. 
๓. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ไม่มี 
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
กตัญญู ชูช่ืน. คำยืมภาษาต่างประเทศ ชุดภาษาเขมรในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓. 
กาญจนา นาคสกุล. อ่านภาษาเขมร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
            ๒๕๓๙. 
กำชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, ๒๕๕๐. 
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา. การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๓.  
           กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
ดนัย เมธิตานนท์. บ่อเกิดสำนวนไทย. กรุงเทพฯ: ไททรรศน์, ๒๕๔๑. 
บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๕. 
ปราณี กุลละวณิชย์. “การเปล่ียนแปลงของภาษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๓   
           หน่วยที่ ๘-๑๔. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖.   
พงศ์พันธ์ จันทรวราทิตย์. ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย. นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม,  

๒๕๓๖. 
นันตพร นิลจินดา. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
           สถาบันราชภัฏสกลนคร, ๒๕๓๙. 
บำรุง คำเอก. พจนานุกรมฮินดี-ไทย. กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, ๒๕๔๘. 
ยรรยง   มีสติ.  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย.  สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบัน 
                    ราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๐. 
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๑๒ 

 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส์, 
๒๕๔๖.   

________.  ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  
           ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙.  
_________.  หลักเกณฑ์การทับศัพท์.  สืบค้นเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓, จาก 

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

_________ .  ศัพท์บัญญัติ  สืบค้นเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓, จากhttp://rirs๓.royin.go.th/coinages/ 
webcoinage.php 

วิไลศักดิ ์ กิ่งคำ. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย.   กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาภาษาไทย  คณะ 
                มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 
วิสันต์ กฎแก้ว. ภาษาบาลีสันสกฤตที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๕. 
ศรีจันทร์ วิชาตรง. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎพระนคร, ๒๕๔๑. 
สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและ 
            มาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,  
            ๒๕๔๙. 
สุภาพร มากแจ้ง. ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       ๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
       ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม 
       ๑.๓ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ด้วยการเขียนบทความส่ง 
๑.๔ นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอร์ได้ คือ อีเมล ของอาจารย์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
         - การสังเกตการณ์การสอนของกิจกรรมการสอนและการตั้งใจเรียนของผู้เรียน 
         - การจัดการวัดผลการสอนด้วยแบบประเมินผลท่ีนิสิตเป็นผู้ให้ข้อมูล 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
         - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนระดับวิทยาลัยสงฆ์ ในปลายภาคเรียน 
         - จัดประชุมย่อยปรึกษาและเสนอแนะคณาจารย์ในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน 
         - ได้มีการทำวิจัย เกี่ยวกับการใช้ PowerPoint  
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๓. การปรับปรุงการสอน  
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
         ๓.๒ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
         ๓.๑ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

         ๓.๓ นำผลการประเมินทุกอย่างมาใช้ในการสะท้อนการสอนเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา 
         ๓.๔ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใช้ในการสอน 
         ๓.๕ กลุ่มสายอาจารย์ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนา เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ 
สอนทุกปีการศึกษา เพื่อมาประกอบการพัฒนารายวิชาให้มีสาระและการสอนให้เหมะสมและน่าสนใจตลอดเวลา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
           - ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบการให้คะแนนทุกอย่างและการให้เกรดของรายวิชาตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนการนำส่งฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมา จากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
- นำผลท่ีได้จากการสอบความความคิดเห็นของนิสิต เกี่ยวกับคะแนน มาประชุมสัมมนา และสรุปผลเพื่อพัฒนา
รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไป 

 
 

**************** 
 


