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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสงัคมศาสตร์  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

                ๐๐๑๒๒๒  ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
         ๓ หนว่ยกิต (๒-๒-๕) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
         รายวิชาศกึษาทัว่ไป 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรินทร์  สิรสนุทร 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจกัษ์ สายแสง   
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร. วฒันชยั หมัน่ยิ่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร. จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร 
รองศาสตราจารย์ สทุธิชยั ยงัสขุ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พนิดา จงสขุสมสกลุ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วศนิ ปัญญาวธุตระกลู 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อ านวย พิรุณสาร 
อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป์ 
วิทยากรบรรยายพเิศษจากภายนอก 
ร.อ.เสรี ทองคู ่
ผู้แทนคณะลีเกมะปรางหวาน จงัหวดัพิษณุโลก 
 



 ๒ 

 

รายนามผู้ช่วยสอน 
ดร.พลดา  เดชพลมาตย์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
นายวนัจกัร รัตนช่ืน  นกัวิชาการศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายมนสั  สงัข์จนัทร์ นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายกานต์ พจน์ประสาท  นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายยงยศ ชชีูพ  นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นางสาวปาริชาต ทองใบ  นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นางสาวศรัญญา ละมอ่มสาย  นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายธนสันนัท์ กาวิละนนัท์  นิสิตปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายมศษัทธน  สายไหม  นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายวชัรวฒุิ ซ่ือสตัย์  นิสิตปริญญาเอก สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
นายด ารง ตุ้มทอง นิสิตปริญญาเอก สาขาวิจยัและประเมินผล คณะศกึษาศาสตร์ 

๕. ระดับการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี ๑ /๒๕๕๗ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
ไมมี่ 

๘. สถานที่เรียน  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ 

๙. วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด 
                 ๒๖ กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ศกึษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาและความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรม ศกึษา
โลกทศัน์ของผู้คนในสงัคมไทย สงัคมอาเซียนและสงัคมโลกท่ีสะท้อนผ่านทางภาษา ทางโครงสร้างสงัคม และ



 ๓ 

 

ทางโครงสร้างวฒันธรรม ตลอดจนศกึษาการแปรเปล่ียนของภาษาอนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรมอนัจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ือง และเกิดการปรับตวัท่ีดีตอ่สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของประเทศอาเซียนและสงัคมโลก 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชา ภาษา สงัคม และวฒันธรรมมีเนือ้หาท่ีทนัสมยั มีสว่นในการเตรียมความพร้อมของนิสิต 
ชว่ยในการปรับตวั เพ่ือให้สามารถน าความรู้ทางด้านมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นสหสาขาวิชามา
ปรับใช้ในการเพิ่มพนูทกัษะทางสงัคม ทกัษะทางการส่ือสาร และศกัยภาพในการเรียน ตลอดจนการด าเนินชีวิต
ทัง้ในมหาวิทยาลัยและในสังคมภายนอก มุ่งเน้นให้นิสิตเกิดโลกทัศน์และเกิดส านึกท่ีดีในการเรียนรู้และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในด้านภาษา สงัคม และวฒันธรรมของไทย ของอาเซียน และของโลก เพ่ือให้
รู้เท่าทันโลก รู้จักตัวเอง และรู้จักสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมี
ความก้าวหน้าไปพร้อมๆกบัความเปล่ียนแปลงตา่งๆ รอบตวั  

หมวดที่ ๓ ลักษณะการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาและความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรม  ศกึษา
โลกทศัน์ของผู้คนในสงัคมไทย สงัคมอาเซียน และสงัคมโลกท่ีสะท้อนผ่านทางภาษา ทางโครงสร้างสงัคมและ
ทางโครงสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาการแปรเปล่ียนของภาษาอันเน่ืองมาจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม อันจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง และเกิดการปรับตัวท่ี ดีต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของประเทศ อาเซียนและสงัคมโลก 
 

 
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 
 ๒ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

สอนเสริม  
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 
  ๒ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 
   ๕ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 
 
 
 



 ๔ 

 

 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     นิสิตสามารถติดตอ่ผู้สอนและขอนดัหมายเพ่ือขอรับค าปรึกษาได้ตลอดเวลาโดยการติดตอ่ทางอีเมล์ และ
เฟสบุ๊ค ซึง่ผู้สอนตรวจเช็คเป็นประจ าทกุวนั ดงันี ้
      รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรินทร์ สิรสนุทร   patcharins76@gmail.com และ AjPatcharin Sirasoonthorn 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจกัษ์ สายแสง  prachakhas@nu.ac.th 
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร. วฒันชยั หมัน่ยิ่ง mim40424042@gmail.com และ สามารถ ย่ิงกวา่ 
รองศาสตราจารย์ ดร. จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร jakdr@hotmail.com และ จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร 
รองศาสตราจารย์ สทุธิชยั ยงัสขุ sutichais_nu@hotmail.com และ Suthichai Yungs 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พนิดา จงสขุสมสกลุ pinitta@gmail.com 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ b.aneksuk@gmail.com และ Boonyasarit Aneksuk 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วศนิ ปัญญาวธุตระกลู ajtop_ajtop@yahoo.com และ วศนิ ปัญญาวธุตระกลู 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อ านวย พิรุณสาร tomistom@hotmail.com และ Aumnoay Pirunsarn 
อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป์ niparat.imsil@gmail.com และ Niparat Imsil 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 เพ่ือให้นิสิตมีพฒันาการเรียนรู้ตามเปา้ประสงค์การเรียนรายวิชา คณะผู้สอนได้ออกแบบนวตักรรม
การเรียนรู้เชิงกระบวนการของนิสิตดงันี ้

๒.๑) การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ือวดัพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  และทกัษะทางภาษา สงัคม และ
วฒันธรรม หากพบวา่มีนิสิตท่ีมีผลการประเมินท่ีมีคะแนนแตกตา่งกนัมาก ผู้สอนจะจดักิจกรรมในชัน้เรียนท่ีจดั
ให้ผู้ เรียนกลุม่ท่ีมีผลการประเมินดีได้ท างานกลุม่หรือได้แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ี
เรียนร่วมกบักลุม่ผู้ เรียนท่ีมีผลการเรียนไมดี่ เพ่ือให้นิสิตได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้เห็นพฒันาการ การ
เรียนรู้ของเพ่ือนในชัน้เรียนคนอ่ืนๆซึง่จะเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 

๒.๒) สร้างส่ือการเรียน on-line เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนแบบ e-learning ให้นิสิตได้ใช้ค้นคว้าเพิ่มเตมิ
ด้วยตนเอง 



 ๕ 

 

๒.๓) ให้นิสิตมีสว่นร่วมในการพฒันากระบวนการนวตักรรมด้านการเรียนการสอน  (Teaching and Learning 
Innovative Process) โดยการบรูณาการการเรียนการสอน เข้ากบัการวิจยัของคณาจารย์ผู้สอน และนิสิต
ระดบับณัฑิตศกึษาซึง่เป็นผู้ชว่ยสอน  

๒.๔) ตอ่ยอดการเรียนการสอนให้เป็นบริการวิชาการเพ่ือสงัคมท่ีอยูใ่นรูปของ Face Page และ On line Clinic 
ด้านภาษา สงัคม และวฒันธรรม เพ่ือสงัเคราะห์เนือ้หารายวิชาให้เข้าใจง่าย สะดวกในการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกบัความสนใจและความนิยมของผู้ เรียน 

๒.๕) รวบรวมและสงัเคราะห์องค์ความรู้ และพฒันาเป็นเอกสารประกอบการสอน เพ่ือจดัพิมพ์เผยแพร่ใน
ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร และ On-line Lib 

 ทัง้นี ้โดยค านงึถึงกรอบมาตรฐานการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ๕ ประการ ดงันี ้ 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
         -มีความรู้และความเข้าใจในคณุคา่แหง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษา สงัคมและวฒันธรรม กบัวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        - มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีวินยั เคารพและสามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
        - สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสงัคม 
        - มีจิตส านกึและพฤตกิรรมท่ีค านงึถึงประโยชน์สวนรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตนอยา่งมีคณุธรรม 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.2 วิธีการสอน 
         - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง 
         - การปฏิบตักิารในห้องเรียน 
         - รายงานจากกรณีศกึษาการส ารวจความพงึพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่การจดับริการของมหาวิทยาลยั 
1.3 วิธีการประเมินผล 
         - พฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบ 
         - การสง่งานตามเวลาและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
         - การจดันิทรรศการ 
 
 



 ๖ 

 

2.ความรู้ 
2.1ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
            - มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคดิและทกัษะด้านภา สงัคมและวฒันธรรม 
            - สามารถวิเคราะห์และประยกุต์ใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรายวิชาในชีวิตประจ าวนั 
            - สามารถสังเคราะห์และถอดบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรายวิชา และส่ือสารต่อสาธารณะในรูป
ของข้อมลู แผนภมูิ ตาราง เร่ืองราว ภาพ และกรณีศกึษาในรูปของนิทรรศการสด (Live Exhibition)  
2.2วิธีการสอน 
            - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
            - ฝึกปฏิบตัิการจากกรณีศึกษา และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ บทความวิชาการ วิดีทัศน์ บทเพลง 
ภาพยนต์ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีสาธารณะกบัวิทยากรภายนอก 
2.3 วิธีการประเมินผล 
             - สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
             - การปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
             - จิตพิสยั 
             - นิสิตมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ เข้าชมนิทรรศการสดตัง้แต่
เร่ิมต้นจนสิน้สดุการจดัแสดง 
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
               - สามารถสืบค้น ประมวลข้อมลู หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ อนัน าไปสู่การเข้าใจปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กบัภาษา สงัคมและวฒันธรรมได้ด้วยตนเอง 
               - สามารถน าเอาทกัษะทางวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวนัได้ อยา่งสร้างสรรค์ พร้อมค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตดัสินใจ 
               - มีทกัษะภาคปฏิบตั ิตามท่ีได้รับการฝึกฝน 
3.2 วิธีการสอน 
               - วิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลจากกรณีศกึษา  
3.3 วิธีการประเมินผล 
               - แบบประเมินในชัน้เรียน แบบประเมินคณุภาพนิทรรศการ  
 
 



 ๗ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
               - มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วฒันธรรมองค์กรได้เป็นอยา่งดี 
               - สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆทัง้
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมงาน 
               - มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
               - จดัให้มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ในรูปของนิทรรศการสด  
4.3 วิธีการประเมินผล 
                - นิทรรศการสด 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               - สามารถเข้าถึง สืบค้น เนือ้หารายวิชา ผา่น Face Page 
               - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัท ารายงานและรูปเลม่ตามฟอร์มท่ีก าหนด 
5.2วิธีการสอน 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยี และ software ท่ีมีคุณภาพ อาทิ วีดีทัศน์ หนังสัน้ Slide Power 
Point 

5.3 วิธีการประเมินผล 
           - มีการใช้เทคโนโลยีและน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีในการจดัแสดงนิทรรศการสด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน ผู้สอน และ 

ส่ือที่ใช้  
๑ 
 

แนะน าคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน 

เอกสาร และสือ่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

แนวทางการสือ่สาร/ติดตอ่กบัผู้สอน 

แนวทางการเรียนการสอน การประเมินผล 

แนะน าเอกสารอา่นประกอบ 

ปฐมบท ทิศทางและความส าคญัของการเรียน
การสอนด้านภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

14 สค. 2557 

2 ชม. 
ประเมินผลก่อนการเรียน 
รศ.ดร.พชัรินทร์ สิรสนุทร 

๒ 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาและ
ภาษาศาสตร์   
ภาษาและลกัษณะพืน้ฐานของภาษา 
โครงสร้างของภาษา 
ความหลากหลายของภาษามนษุย์ 

19 สค. 2557 
บรรยาย ๒ ชม. 

อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป์ 

21 สค. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๓ 

มโนทศัน์เก่ียวกบัภาษาและความ
หลากหลายของภาษา 
ภาษาถ่ิน ภาษาย่อย 

การแปรและการเปล่ียนแปลงของภาษา 

26 สค. 2557 
บรรยาย ๒ ชม. 

รศ.น.ท.ดร.วฒันชยั หมัน่ยิ่ง 

28 สค. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๔ 
 

ความหมายของภาวะหลายภาษา 
ภาวะหลายภาษาในสงัคมไทย 

สงัคมไทย-สงัคมหลายภาษา 

2 กย. 2557 
บรรยาย ๒ ชม. 

รศ.ดร.ประจกัษ์ สายแสง 

4 กย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 



 ๙ 

 

๕ 

 

วิทยากรภายนอกบรรยาย 
หวัข้อ “ภาวะหลายภาษา: กรณีศกึษา
ภาษาถ่ินในภาคเหนือตอนล่าง” 

9 กย. 2557 
บรรยาย ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

11 กย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี 

 

๖ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
วัฒนธรรม  
วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยนแปลง 

16 กย. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
ผศ.อ านวย พิรุณสาร 

18 กย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๗ 
 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและ
วฒันธรรมกบัชีวิตประจ าวนั 
 

23 กย. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
รศ.สทุธิชยั ยงัสขุ 

25 กย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๘ 
สอบกลางภาค 30 กย. - 2 ตค. 

2557 

 

๙ 

 

วิทยากรภายนอกบรรยาย 
หวัข้อ “การแสดงพืน้บ้านไทย: การด ารง
อยูแ่ละการสืบทอด”กรณีลิเก จงัหวดั
พิษณโุลก 

7 ตค. 2557 
บรรยาย ๒ ชม. 

รศ.ดร.พชัรินทร์  สิรสนุทร 

9 ตค. 2557
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

เปิดเวทีให้นิสิตแสดงความ
คดิเห็นและท ากิจกรรมในชัน้
เรียน พร้อมทัง้บนัทกึเทปเพ่ือ
เปิดเผยแพร่ในงานนิทรรศการ  

๑๐ 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคม 
องค์ประกอบของสงัคม 
โครงสร้างทางสงัคม 

14 ตค. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
รศ.ดร.จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 

16 ตค. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๑๑ 

วิทยากรภายนอกบรรยาย 
หวัข้อ “รู้ทนัขา่ว รู้ทนัโลก” 
 

21 ตด. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
23 ตค. 2557(งด) 

ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ร.อ.เสรี ทองคู ่ 
เปิดเวทีให้นิสิตแสดงความ
คดิเห็นและท ากิจกรรมในชัน้
เรียน พร้อมทัง้บนัทกึเทปเพ่ือ
เปิดเผยแพร่ในงานนิทรรศการ
และรายการวิทย ุมน. 

๑๒ 

ขา่วสารและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
วฒันธรรม และผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง 

28 ตค. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
ผศ.พนิดา จงสขุสมสกลุ 

30 ตค. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๑๓ 
 

- ประเทศไทยกบัการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  
- ภาพลกัษณ์ทางด้านภาษา สงัคมและ
วฒันธรรมไทยในประชาคมอาเซียน 
- ผลกระทบทางด้านภาษา สงัคมและ
วฒันธรรมจากการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

4 พย. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
ผศ.ดร.บณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ 

6 พย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๑๔ 

อตัลกัษณ์ของภาษา สงัคมและ
วฒันธรรมไทย 
อตัลกัษณ์ของภาษา สงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 
การปรับตนเพื่อสอดรับกบัการ
เปล่ียนแปลงทางด้านภาษา 

11 พย. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
ผศ.ดร.วศนิ ปัญญาวธุตระกลู 

13 พย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 
 
 



 ๑๑ 

 

๑๕ 

สงัคมไทยกบัการเปล่ียนไปในสงัคมโลก/
นิสิตจดันิทรรศการ “เปิดโลกคนรุ่นใหม่ 
ใสใ่จภาษา สงัคม และวฒันธรรม”  

18 พย. 2557 

บรรยาย ๒ ชม. 
รศ. ดร.พชัรินทร์ สิรสนุทร 

20 พย. 2557 
ปฏิบตัิ ๒ ชม. 

ดร.พลดา เดชพลมาตย์ 

นิสิตแสดงความคิดเห็นและท า
กิจกรรมในชัน้เรียน/คณาจารย์
ผู้สอน ตรวจประเมินจากผลงาน
ของนิสิต 

 
สอบปลายภาค 
 

24 พย. – 5 ธค. 
2557 

 

    
 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการประเมินผล สัดส่วนของการประเมินผล 
๒oo คะแนน 

การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน/จิตพิสยั ๒o% 

นิทรรศการ ๘o% 

สอบกลางภาค ๕๐% 
การสอบปลายภาค ๕๐  %  

 
 
การประเมินผล  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
 การประเมินผล  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
    คะแนนที่ได้รับ    ได้ระดับผลการเรียน   
        >      80    A     
        >      75    B+ 
        >      70    B   
        >      65    C+ 
        >      70    C  
        >      55    D+ 
        >      50    D 
        <      50    F 

 



 ๑๒ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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2. เอกสารข้อมลูส าคญั 

2.1 งานวิจยัเร่ือง ภมูิปริทศัน์ภาคเหนือตอนลา่ง สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน โดย ดร.วศนิ 
ปัญญาวธุตระกลู 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
             3.1 ส านกัข่าว AEC NEWS .2556 .หว่ันคนลาวใช้ภาษาไทยมากขึน้. เข้าถึงจาก 

http://www.aecnews.co.th/aec/read/467 
          3.2 ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2556. การประชุมประจ าปี 2556 ของ สศช. 

เร่ือง เส้นทางประเทศไทย...สู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ท่ี 16 กันยายน 2556. กรุงเทพฯ: 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

         นอกจากการประเมินผลการสอนท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัท าอยูเ่ป็นประจ าทกุภาคการศกึษาแล้ว ผู้สอน
ยงัได้เปิดกระดานสนทนาเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนการสอน
รายวิชานีไ้ว้ด้วย ซึง่นบัว่ามีประโยชน์มากและท าให้ทราบปัญหาท่ีแท้จริงอนัจะน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชา
ให้ดียิ่งๆ ขึน้ไป 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

           ทางมหาวิทยาลยัได้จดัท าการประเมินการสอนเป็นประจ าอยูท่กุภาคการศกึษาแล้ว ทัง้นีผู้้สอนได้
รวบรวมข้อมลูทัง้จากผลการทดสอบย่อยและการแจ้งปัญหาด้านการเรียนการสอนในกระดานสนทนาท่ี
ผู้สอนใช้เป็นส่ือในการตดิตอ่กบันิสิตอยูเ่ป็นประจ า ซึง่ผลดงักลา่วนีมี้นยัส าคญัชีว้ดัเร่ืองการสอนและ
สามารถประเมินในเบือ้งต้นได้วา่ผู้สอนได้รับการประเมินอยา่งไรและควรปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการสอน
อยา่งไร 
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3.การปรับปรุงการสอน 

            หลงัจากรับทราบปัญหาด้านการเรียนการสอนทัง้จากนิสิตและจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัแล้ว ผู้สอนจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์การสอนตามปัญหาท่ีพบในทกุกรณี 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

             กระบวนการทวนสอบในรายวิชานีมี้หลายวิธี ได้แก่ การสงัเกตนิสิตในระหว่างท่ีตอบค าถามในชัน้
เรียนและระหวา่งท่ีด าเนินกิจกรรมการอภิปรายกลุม่หรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกบัเพ่ือนในชัน้เรียน 
นอกจากนีย้งัใช้วิธีการตรวจสอบจากผลการสอบในแตล่ะครัง้หรือผลการประเมินในแตล่ะภาคการศกึษา
และบอ่ยครัง้ท่ีสมัภาษณ์นิสิตเป็นรายบคุคลเก่ียวกบัการเรียนการสอนในรายวิชานี ้

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

              ผู้สอน(และเป็นผู้วิจยัด้วยเช่นกนั) ผู้ประสานงานและทีมอาจารย์ผู้ชว่ยสอนทกุคนจะพดูคยุ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและน าปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนมาอภิปรายเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนัอยูเ่ป็น
ประจ าทกุเดือน 

 


