มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THL3107 รายวิชาคำต่างประเทศในภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

THL3107
คำต่างประเทศในภาษาไทย

Foreign Language in Thai

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)

ไม่มี

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
อ. ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ กลุ่มเรียน ๐๐๑
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้า | ๑
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ
แจกแผนอธิบายการเรียนการสอน การ
วัดผล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ความหมายของคำยืม สาเหตุของการยืม
ประเภทและลักษณะการยืมคำ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องการยืม
ภาษา
การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียงและ
ความหมาย
วงศัพท์คำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
๓
๓

๓

๓

๖

๓

๓

๓

คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย :
ความรู้ทั่วไปและความเป็นมา
ลักษณะของภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ
กับภาษาไทย
วงศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษ

๓

๓

ลักษณะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย
คำยืมภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้และ
คำยืมที่ไม่จำเป็นต้องใช้
ศัพท์บัญญัติ

๖

๖

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

เนื่องจากภาคเรียนนี้มีวนั หยุดราชการ จึง
จัดการเรียนการสอนให้กระชับขึ้น

หน้า | ๒
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หัวข้อ
คำภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
- ลักษณะการรับคำภาษาบาลี
สันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย
- ความแตกต่างของภาษาบาลี
สันสกฤตกับภาษาไทย
อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย
คำภาษาเขมรในภาษาไทย
- ลักษณะการยืมคำภาษาเขมร
- ความหมายของคำยืมภาษา
เขมร
- การนำคำภาษาเขมรมาใช้ใน
ภาษาไทย (คำสามัญ คำราชา
ศัพท์ คำแผลง)
คำภาษาต่างประเทศอื่นๆในภาษาไทย
- ภาษาจีน
- ภาษาชวา มลายู
- ภาษาอื่นๆ

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริง การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
เนื่องจากภาคเรียนนี้มีวนั หยุดราชการ จึง
๓
๖
จัดการเรียนการสอนให้กระชับขึ้น

๓

๓

๖

๖

๖

๖

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้า
มี)

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

-

-

แนวทางชดเชย

-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

หน้า | ๓
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด
อภิปรายกลุ่มถึงวิธีการและ
ผลลัพธ์ที่ได้
กำหนดกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ตามทฤษฎีที่เรียน
บรรยายและทำแบบฝึกหัด
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ทำกิจกรรม
อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้น
เรียน
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
ทำงานเป็นกลุ่มและงานเดี่ยว

/

บรรยายและอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลในชั้น
เรียน

/

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

/

/

/

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
การลงมือปฏิบัติควบคู่ไปการเข้าฟังบรรยายจากผูส้ อน ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ...........๖๐........... คน
หน้า | ๔
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ............๖๐............... คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ........................... คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จำนวน
๗
๑๒
๒๓
๑๓
๒
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐

คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๖๖
๒๐.๐๐
๓๘.๓๓
๒๑.๖๗
๓.๓๓
๑.๖๗
๑.๖๗
๐
๐
๐
๐
๑.๖๗
๐

๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กำหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

หน้า | ๕
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
รายวิชานี้มีการทวนสอบเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้วยสุ่มสัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน

สรุปผล
การจัดการเรียนการสอนสามารถทำให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

เนื่องจากภาคการศึกษานี้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผู ้ เ รี ย นหลายคนหายไปจากหน้ า จอเนื ่ อ งจาก
ทำให้ต้องใช้ส ัญ ญาณอิน เทอร์ เน็ ตทั้งผู้ส อนและผู ้ เรียน ซึ่งอาจพบ ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ปัญหาตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งไม่สามารถเข้าเรียนในคาบเรียนนั้นได้
รวมถึงปัญหาเรื่องเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ ซึง่ พบว่าผู้เรียนบางคนยังใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ถือว่าไม่ส่งเสริมให้เกิดสมาธิขณะที่เรียน
เพียงพอ อีกทั้งบรรยากาศที่บ้านพัก ทำให้ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะเรียนรู้
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๒. รายวิชา : THL3107 คำต่างประเทศในภาษาไทย

หน้า | ๖
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หน้า | ๗
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หน้า | ๘
รายวิชา THL3107 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ/วิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ผลการประเมินการสอนมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ มีส่วนเบี่ยงแบน ๐.๑๙
จุดแข็ง จุดอ่อน ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
จุดแข็ง –
จุดอ่อน - ผู้เรียนอยากให้เพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอน เช่นการเล่นเกมส์ออนไลน์
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
ผู้เรียนหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียน จึงมักประสบปัญหาเมื่อให้ลองเข้าใช้แอปพลิเคชัน่ ร่วมกันในชัน้ เรียน ทำ
ให้เสียเวลารอผู้เข้าร่วม และหลายคนก็เลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไป จึงพยายามหาวิธีที่งา่ ยขึ้นเพียงแค่ให้มีการถามตอบผ่าน
ช่องทางในกระดานถามตอบของ Google Meet เป็นหลัก

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-

ผลการดำเนินการ
-

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ข้อเสนอ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการสอน
ออนไลน์ โดยเฉพาะการสั่งงานเพื่อเป็นการลดภาระงาน
ของผู้เรียน

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ก่อนปิดการเรียนการสอน
รายวิชานี้ในปีการศึกษาที่เปิด
สอน

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ...25.... เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...2564........

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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