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วันเวลาเรียน                 วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี  
 
คําอธบิายรายวิชา 
           ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาโลกทัศน์ของผู้คนในสังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคมโลกที่สะท้อนผ่าน
ทางภาษา ทางโครงสร้างสังคมและทางโครงสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาการแปรเปลี่ยนของภาษา
อันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอันจะทําให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องและเกิด
การปรับตัวที่ดีต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ อาเซียนและสังคมโลก 
 

สั ปดา ห์
ที่ 1 -2   

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 
และภาษาศาสตร์ 
- ความหมายและองค์ประกอบ
ของการสื่อสาร 
- การแบ่งระดับของภาษา 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 

สั ปดา ห์
ที่ 3-4  

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มชาติ
พันธ์ุ  
- การจําแนกภาษาทั้ง 5 ตระกูล 
-สาเหตุของการแบ่งแยกระหว่าง
กลุ่มชาติพันธ์ุ 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 
 



- การแปรเปลี่ยนของภาษา 
 

- เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในรายวิชา (ท่านที่
1) 

สั ปดา ห์
ที่ 5-6   

- ความหมายของสังคม 
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 
- ประเภทของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- ผลของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 
 
- เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในรายวิชา (ท่านที่ 
2) 

สั ปดา ห์
ที่ 7   

- ความสําคัญของวัฒนธรรม  
-แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรม 

- องค์ประกอบของ
วัฒนธรรม  

- ลักษณะของ
วัฒนธรรม 

-แนวคิ ด เกี่ ย ว กับการศึ กษา
ทางด้านวัฒนธรรม 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 

สั ปดา ห์
ที่ 8    

 
สอบกลางภาค 

 

 

สั ปดา ห์
ที่ 9-10 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 

สั ปดา ห์
ที่ 11-12  

ส า ม เ ส า หลั ก ใ นป ร ะ ช า คม
อาเซียน 
- เสาหลักด้านการเมืองและ
ความมั่นคง 
- เสาหลักด้านเศรษฐกิจ 
- เ ส า ห ลั ก ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 
 
- เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในรายวิชา (ท่านที่ 
3) 

สั ปดา ห์
ที่ 13-14 
 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน 

• บรรยาย 2 ช่ัวโมง/ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  
วันอังคาร เน้นการบรรยาย  
วันพฤหัสบดี เน้นการปฏิบัติ (นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่ง) 
- เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในรายวิชา (ท่านที่ 
4) 



สั ปดา ห์
ที่ 15    

การจัดประกวดผลงานวิชาการ
และจัดแสดงนิทรรศการใน
โครงการ  “อาเซียนวิชาการ 
2013”  

นิสิตเตรียมงานสําหรับจัดนิทรรศการการแสดงผลงานประจํา
ภาคการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของรายวิชา 
กิจกรรมวิชาการของรายวิชา ได้แก่ การประกวดสุนทรพจน์ 
และ การแข่งขนัโต้วาที  

สั ปดา ห์
ที่ 16    

 
สอบปลายภาค 

 
 
 

 
การประเมินผล 
1. การเข้าช้ันเรียน             10 %   
2. สอบกลางภาค                             25 %   
3. สอบปลายภาค                             25 %    
4. กิจกรรมในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม  30 % 
ในการจัดกิจกรรมประจําภาคการศึกษา    
5. คะแนนแบบฝึกหัดผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง  10% (นิสิตเข้าทําแบบฝึกหัดทุกวันพฤหัสบดี) 
           รวม     100 % 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ความถูกต้องของเนื้อหาและแง่มุมในการแสดงความคิดเห็นในการสอบและการทํา
รายงาน 

เกณฑ์การประเมินผล (แบบอิงเกณฑ)์ 
 80-100%  A 
 75-79%  B+ 
 70-74%  B 
 65-69%  C+ 
 55-64%  C 
 50-54%  D+ 
 45-49%  D 
 0-44%   F 

** หากใช้เกณฑ์ข้างต้นแล้วยังมีนิสิตที่ได้ระดับคะแนนกลุม่ A B+ และ B เกินกว่า 40% จะ
ใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอิงกลุ่ม 

 
ตําราที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
มณทิรา  ตาเมือง. 2553. ภาษา สังคมและวัฒนธรรม. ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
____________. 2554. ภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่าง ของประเทศในกลุ่มอาเซียน. 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



____________. 2556. ภาษา สังคมและวัฒนธรรม: ท่ามกลางกระแสของการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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