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วิชา ภาษาและวฒันธรรม รหสัวิชา EDP1102 

จ านวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต  
วิชาเอก คณิตศาสตร ์ 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 



ค าอธิบายรายวิชา 
EDU1102 ภาษาและวฒันธรรม  3(2-2-5 )  

       Languages and Cultures  

 วาทวิทยาส าหรบัคร ู หลกัการ ทฤษฎี  และ

เทคนิควิธีการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

มุ่งเนน้ทกัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรบัคร ู

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาท่ีมีต่อสงัคมและวฒันธรรม 

 โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมไทย  

ประชาคมอาเซียน และสงัคมโลกกบัการใชภ้าษา      

การเปล่ียนแปลงทางภาษาท่ีเกิดจากปัจจยัทางสงัคม

และวฒันธรรม  



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑-๒ - แนะน ารายวิชา 

บทท่ี ๑ ภาษาและวฒันธรรม 

- ความหมาย, ความส าคญั, 

ระดบัของภาษา, ประโยชนข์อง

ภาษา, ความงามของภาษา 

- ความหมาย ,ลกัษณะของ

วฒันธรรม, ประเภทของ

วฒันธรรม, สาขาของ

วฒันธรรม, วฒันธรรมหลกั

ประจ าชาติไทย และเอกลกัษณ์

ของชาติไทย 

- แนะน ารายวิชา,ช้ีแจงแนวทางการเรียนการ

สอน,การวดัผลและประเมินผล 

- ผูส้อนบรรยายเน้ือหาบทท่ี ๑ ภาษาและ

วฒันธรรม โดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

(ศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดพรอ้มกบั

น าเสนอ) 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๓-๔ - แนะน ารายวิชา 

บทท่ี ๒ วาทวิทยาส าหรบัคร ู

- ความหมาย, ความส าคญั, 

องคป์ระกอบของการพดู, 

จุดมุ่งหมาย, ลกัษณะของผูพ้ดูท่ีดี 

,ประเภทของการพดู , การพดูให้

สมัฤทธ์ิผล และหวัใจนกัพดู 

- การพฒันาทกัษะการพดู 

- แนะน ารายวิชา,ช้ีแจงแนวทางการเรียนการ

สอน,การวดัผลและประเมินผล 

- ผูส้อนบรรยายเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- ฝึกปฏิบติัการพดูเป็นกลุ่ม / รายบุคคล 

- ทดสอบการพดู (๑๐ %) 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๕ บทท่ี ๓ การพฒันาทกัษะการฟัง 

- ความหมาย, กลวิธีการฟังเป็น,

จุดมุ่งหมาย,การฟังใหส้มัฤทธ์ิผล, 

โอกาสในการฟัง, 

มารยาทในการฟัง,หลกัการฟัง

เพ่ือจบัใจความส าคญั, ประโยชน์

การฟัง, และมารยาทของการฟัง 

- ผูส้อนบรรยายเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฏิบติัจบัใจความส าคญัจากการฟัง 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๖ บทท่ี ๔ การพฒันาทกัษะการอ่าน 

-ความหมาย, ความส าคญั, 

จุดมุ่งหมาย, ประเภทของการอ่าน 

,การอ่านออกเสียง, การอ่านในใจ

และการจบัใจความส าคญัจาก

การอ่าน 

- การพฒันาทกัษะการอ่านอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

- ผูส้อนบรรยายเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๗ บทท่ี ๕ การพฒันาทกัษะการเขียน 

- ความหมาย, ความส าคญั, 

ความมุ่งหมาย, และประเภทของ

การเขียน,การพฒันาการเขียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การแต่งค าประพนัธแ์ละมารยาท

ในการเขียน 

 

- ผูส้อนบรรยายเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- ทดสอบการแต่งค าประพนัธ ์(๑๐ %) 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๘  บทท่ี ๖ ประชาคมอาเซียน 

-จุดเร่ิมตน้อาเซียน, ภูมิหลงั

อาเซียน, ธงอาเซียน, ค าขวญั 

- อาเซียนดา้นเศรษฐกิจจากอดีต

ถึงปัจจุบนัสู่อนาคต 

- ประชาคมอาเซียน, ๓เสาหลกั

ของอาเซียน, กฎบตัรอาเซียน, 

AEC Blueprint : ยุทธศาสตรก์าร

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

-ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม

อาเซียน  

- ผูส้อนบรรยายสรปุเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

(ศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดพรอ้มกบั

น าเสนอ) 



แผนการสอนและการประเมินผล 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๙ บทท่ี ๗ ภาษาในอาเซียน 

-ลกัษณะภาษาไทย 

-ลกัษณะภาษาลาว 

-ลกัษณะภาษาเขมร 

-ลกัษณะภาษาพม่า 

-ลกัษณะภาษาเวียดนาม 

-ลกัษณะภาษาจีนกลาง 

(สิงคโปร)์ 

-ลกัษณะภาษามาเลเซีย  

-ลกัษณะภาษาอินโดนีเซีย 

-ลกัษณะภาษามลายูบรไูน 

-ลกัษณะภาษาฟิลิปปินส ์

- ผูส้อนบรรยายสรปุเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

(ศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดพรอ้มกบั

น าเสนอ) 

 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑๐ สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ เน้ือหาบทท่ี ๑-๕ (๒๐ %) 

๑๑ บทท่ี ๘ ค าทกัทายในภาษาอาเซียน 

-ค าทกัทายในภาษาไทย 

-ค าทกัทายในภาษาลาว 

-ค าทกัทายในภาษาเขมร 

-ค าทกัทายในภาษาพม่า 

-ค าทกัทายในภาษาเวียดนาม 

-ค าทกัทายในภาษาจีนกลาง 

(สิงคโปร)์ 

-ค าทกัทายในภาษามาเลเซีย  

-ค าทกัทายในภาษาอินโดนีเซีย 

-ค าทกัทายในภาษามลายูบรไูน 

-ค าทกัทายในภาษาฟิลิปปินส ์

- ผูส้อนบรรยายสรปุเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

(ศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดพรอ้มกบั

น าเสนอ) 

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑๒ บทท่ี ๙ ภาษาไทยกบัสงัคม 

- ภาษากบัสงัคม, ภาษาส่ือ

ความหมายทางสงัคม  

- การเปล่ียนแปลงของภาษา 

- ผูส้อนบรรยายสรปุเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

 

๑๓ บทท่ี ๑๐ การเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรม  

-การเปล่ียนแปลง (change)  

-การเปล่ียนแปลงสงัคมมนุษย ์ 

-รปูแบบการเปล่ียนแปลงทางสงัคม

และวฒันธรรม 

-กระบวนการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรม  

-แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคม 

- ผูส้อนบรรยายสรปุเน้ือหาโดยใช ้PPT 

- นกัศึกษาฝึกปฎิบติักิจกรรมส่งเสริมความรู ้

 



แผนการสอนและการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑๔ รายงาน “ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ภาษาท่ีมีต่อสงัคมและวฒันธรรม

ของไทย ประชาคมอาเซียนและ

สงัคมโลก” 

- ผูเ้รียนรายงาน “ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ภาษาท่ีมีต่อสงัคมและวฒันธรรมของไทย 

ประชาคมอาเซียนและสงัคมโลก” 

พรอ้มน าเสนอดว้ย Clip VDO 

(๒๐ %) 

๑๕ สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ - ผูเ้รียนสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๖๐  

(๒๐ %) 



“สรปุภาระงานท่ีมอบหมายและการสอบ” 

รายงาน 
(๒๐%)  

สอบย่อย + คน้ควา้ 

(๓๐ %)       
๑.การพดู ๑๐  % 
๒.การเขียน ๑๐ % 
๓. ศึกษาค้นคว้าในการ
เรียนการสอน +น าเสนอ 
๑๐ % 

จิตพสัิย (๑๐%) 
เข้าเรียนตรงเวลา+ 

+มารยาท 
+พฤติกรรม  
+ความร่วมมือ 

สอบ (๔๐%) 
๑. กลางภาค 
๒. ปลายภาค 

“ภาษาและวฒันธรรม” 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


