มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รหัสวิชา............... 1500112 ..................ชื่อวิชา....ภาษากับวัฒนธรรม (Language and Culture)
จานวนหน่วยกิต/ชั่วโมง ....3(3-0)...........ภาคการศึกษาที่…2.... ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาหมู่เรียน)
1.
3.
5.
7.
9.
11.

รองศาสตราจารย์ปราณี สุรสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ธิติ รักชาติ
อาจารย์ ดร.จุไรลักษณ์ มุขเชิด
อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร
อาจารย์สราวุฒิ เขียวพฤกษ์
อาจารย์อัจจิมา แซ่เฮ่ง

2.
4.
6.
8.
10.
12.

รองศาสตราจารย์วันทนา จันทพันธ์
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
อาจารย์ ดร.วิสูตร ดารากัย
อาจารย์เดชา ชาติวรรณ
อาจารย์จิราพร เนตรสมบัติผล
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ประมวลสุข

คาอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบทาง
วัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญ
ของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
วัตถุประสงค์รายวิชา : เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้
1.1 มีความเข้าใจด้านความสั มพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์การ
หรือ หน่ว ยงาน ติด ต่อ ประสานงานกับ ชาติอื ่น ๆ ในกลุ ่ม ประเทศอาเซีย น การวิเคราะห์และสั งเคราะห์
ผลกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน
1.2 มีความเข้า ใจในภาษาและวัฒ นธรรมอัน ทรงคุณค่าแห่งชีวิตของชาวไทย และมีทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ในการดารงวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มประธานอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาถิ่น ความเจริญของภาษาและการใช้วรรณกรรมมีศิลปะ
1.4 มีความเข้าใจ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และ
สามารถเปรียบเทียบถึงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติอื่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน
1.5 มี ค วามเข้ าใจ ตระหนั ก ถึ งสาเหตุ ข องปั ญ หาและสาเหตุก ารเปลี่ ย นแปลงทางภาษาและ
วัฒนธรรม อันส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมในกลุ่มประชาคมอาเซียน
1.6 มี ค วามเข้ าใจวั ฒ นธรรมการเมื อ ง การปกครองและการนั บ ถื อศาสนา ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
วัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน

แนวคิดหลักรายวิชา
ภาษาเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เป็นเครื่องมือในการสื่อความคิดของมนุษยชาติ ภาษามีอยู่ทุกแห่งหน
เพราะมนุ ษ ย์ ติดต่อสื่ อ สารกั น ตลอดชีวิต รับ และถ่ายทอดวิท ยาการ ภาษาจึงเป็น เครื่องมือที่ ทาให้ มนุ ษ ย์
สามารถธารงวัฒนธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
เงื่อนไขการเรียน
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมได้กาหนดเงื่อนไขการเรียน ไว้ดังนี้
นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับฟัง การปฐมนิเทศรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
การเข้าชั้นเรียน การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายในชั้นเรียน การส่งงาน และการ
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน การตอบแบบสอบถามท้ายบทเรียน
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษากับวัฒนธรรมใช้หลักการและวิธีการ ดังนี้
1. การใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ โดยน าทักษะทางปัญ ญา การสรุปความ การวิเคราะห์ การ
วิจารณ์ การตีความ และ การสั งเคราะห์ มา บูรณาการกับทักษะการรับรู้ข้อมูลจากข่าวสารและสื่อการเรียนรู้
อื่นเช่น เว็บไซต์
2. การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทั้งพุทธพิสัยทักษะพิสัย
และจิตรพิสัย โดยฝึกปฏิบัติทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 6-10 คน ร่วมกันทางานกลุ่มตามที่ ได้รับ
มอบหมายตลอดภาคการศึกษา
4. ทักษะการสืบค้นข้อมูล ฝึกการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ ในห้องสมุด และแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการลง
พื้นที่เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการศึกษาข้อมูล การทดสอบกลางภาคและการสอบ ปลายภาค
ผ่านระบบเครือข่าย http://www.edutoday.in.th และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หลักการบูรณาการองค์ความรู้ภาษากับวัฒนธรรม กับศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ โดยเชื่อมโยงความรู้
ภาษากับวัฒ นธรรม กับวิชาอื่ นๆ ให้ประสมประสานกัน เช่น วิชาวิถีไทยสู่สังคมโลก วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อ
ความหมาย วิชาภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ และใช้ ภาษาใน
การสื่อสารอย่างมีคุณค่า
การวัดผลและประเมินผล : แนวปฏิบัติในการเรียน -การสอน และ การประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.2 การทดสอบกลางภาค
1.3 งานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 การสอบปลายภาค
2. การประเมินผล
 อิงเกณฑ์
 อิงกลุ่ม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
20
30
30

3. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน ใช้ระบบค่าระดับคะแนน 8 ระดับ ดังนี้
คะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

4. อื่น ๆ : หนังสือพิมพ์ บทความในวารสาร รายงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ วีดิทัศน์ และ เว็บไซด์ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
การติดต่ออาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ประจา
อาจารย์……………………………………………………
สถานที…
่ ………………………………………………….
วัน-เวลา ที่ติดต่อได้………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์……………………………….…...
E-mail address……………………………….……..
2. อาจารย์พิเศษ
อาจารย์……………………………………………………
สถานที่…………………………………………………….
วัน-เวลา ที่ติดต่อได้………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์………………………….………...
E-mail address……………………………….……

แผนการสอนประจาสัปดาห์
สัปดาห์ที่

1

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

แนะนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้
- การเข้าชั้นเรียน
- วิธีการเรียน
- การทากิจกรรม
- การวัดประเมินผล
- อื่น ๆ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียนวิชา
“ภาษากับวัฒนธรรม”
1. ความสาคัญของ 1. นาเสนอตัวอย่างกรณีศึกษา
ภาษากับวัฒนธรรม ตามข้อ 1,2,3 และ 4 ตั้งคาถาม
ตามประเด็นหัวข้อ โดยให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปราย
แสดงความคิดเห็น
2. อิทธิพลของ
2. อาจารย์ผู้สอนให้แต่ละกลุ่ม
ภาษากับวัฒนธรรม นาเสนอโดยนักศึกษาบันทึก
ต่อสังคม
ข้อมูลระหว่างการนาเสนอขึ้น
จอ และอาจารย์ใช้คาถาม
3.แนวคิดเกี่ยวกับ นาสรุปหรือให้นักศึกษาช่วย
ความสัมพันธ์
สรุปหัวข้อ 1,2,3 และ 4
ระหว่างภาษากับ 3. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษานา
วัฒนธรรม
ใบสรุปแต่ละครั้งลงแนบกับ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

ปฐมนิเทศ

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ประจา ราชภัฏพระนคร
หมู่เรียน

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษากับ
วัฒนธรรมจากเว็บ
ไซด์

1.เอกสารสรุป
ย่อประกอบคา
บรรยายเรื่อง
ความสาคัญของ
ภาษากับ
2. ข้อมูลสานวนคา วัฒนธรรม
ทักทายของภาษา 2. เครื่อง
ต่าง ๆ ในแต่ละ
คอมพิวเตอร์
ประเทศ
3. ใบงาน/
แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

1.การบอก
1.แบบทดสอบ
ความสาคัญของ 2.ใบงาน/
ภาษากับ
แบบฝึกหัด
วัฒนธรรมได้
2. การวิเคราะห์
อิทธิพลของภาษา
กับวัฒนธรรมมีผล
ต่อวิถีชีวิต
3. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมอย่างมี

สัปดาห์ที่

2

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.ภาษากับ
วัฒนธรรมในการ
ทักทายของกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

คาถามหรือกิจกรรมครั้งต่อไป
ส่งก่อนเข้าเรียนเพื่อเป็นการ
เช็คชื่อและสรุปเรื่องที่ศึกษามา
ก่อนเพื่อศึกษาในหัวข้อต่อไป

1. วิวัฒนาการของ
ภาษากับวัฒนธรรม
2. การผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรม
ในกลุ่มอาเซียน

1. ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของภาษากับ
วัฒนธรรมเพื่อนาสู่บทเรียน
2. ผู้สอนใช้เทคนิคการบรรยาย
สรุป โดยใช้โปรแกรมไมโคร
ซอฟเพาเวอร์พอยท์
(Microsoft Powerpoint)
เป็นสื่อการสอน อธิบาย และ
ซักถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมด้วยการแสดงความ
คิดเห็นจากประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียนแบ่งกลุ่มให้ศึกษา
ค้นคว้า จากแหล่งความรู้
อินเตอร์เน็ตเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่อง “วิวัฒนาการของภาษา
และวัฒนธรรมและการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมใน

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

ตัวบงชี้การประเมิน

เหตุผล
4. การเรียนรู้
ภาษาต่างๆ ใน
การทักทายของ
กลุ่มประชาคม
ASEAN ได้ถูกต้อง
เอกสารข้อมูลที่ 1. เพลงอาเซียน 1.ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สกุลเงิน และเกม วิวัฒนาการของ
วิวัฒนาการของ ต่าง ๆ
ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาในแต่ละ 2.เอกสารสรุป ที่มีความเกี่ยวข้อง
ประเทศ
ย่อประกอบคา กับวิถีชีวิตโดยทา
การผสมผสาน บรรยาย
ใบงาน/แบบฝึกหัด
ของวัฒนธรรมใน 3. Powerpoint ของการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มอาเซียนจาก 4. ใบงาน/
เว็บไซต์
แบบฝึกหัด
2. อภิปรายผลการ
วิเคราะห์เรื่องการ
ผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

เครื่องมือวัดผล

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

1.ใบงาน/
อาจารย์ มหาวิทยาลัย
แบบฝึกหัด
ประจา ราชภัฏพระนคร
2.แบบ
หมู่เรียน
ประเมินการ
เรียนที่ 2
อภิปรายหน่วย

สัปดาห์ที่

3

หัวข้อ

1.อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีต่อ
วิวัฒนาการของ
ภาษา
2.วัฒนธรรมและ
อัตลักษณ์ของ
ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

กลุ่มอาเซียน”
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา
กับวัฒนธรรม
4. ผู้เรียนอภิปราย และซักถาม
ระหว่างการเรียนการสอน
5. ผู้เรียนทาใบงาน/แบบฝึกหัด
1. ตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
เอกสารข้อมูล
อิทธิพลของวัฒนธรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างประเทศที่มีต่อ
ของแต่ละประเทศ
สังคมไทย
กลุม่ ประชาคม
อาเซียนรวมถึง
2. อภิปรายร่วมกันใน
อัตลักษณ์ของ
ประเด็นปัญหา
ประชาคมอาเซียน
3. ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญ
ของวิวัฒนาการของภาษา
4. ผู้สอนสรุปประเด็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีต่อ
วิวัฒนาการของภาษา

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

ผู้สอน/
วิทยากร

1. เอกสารสรุป
ย่อประกอบคา
บรรยาย
2.โปรแกรม
ไมโครซอฟ
เพาเวอร์พอยท์
(Microsoft
Powerpoint)
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
3. โปรแกรมไม
โครซอฟเพาเวอร์
พอยท์

1.การระบุอิทธิพล
ของวัฒนธรรมที่มี
ต่อวิวัฒนาการของ
ภาษาไทยโดยทาใบ
งาน/แบบฝึกหัด
ของหน่วยการเรียน
ที่ 3
2.การนาเสนอผล
การศึกษาจากการ
แบ่งกลุ่ศึกษา
วัฒนธรรมของ
ประเทศกลุ่ม
อาเซียน

นักศึกษาทาใบ อาจารย์ มหาวิทยาลัย
งานผ่านตาม ประจา ราชภัฏพระนคร
เกณฑ์
หมู่เรียน
นักศึกษา
การอภิปราย
ผ่านตามเกณฑ์
การประเมินที่
กาหนด
การนาเสนอ
ผลงาน

สถานที่

สัปดาห์ที่

4

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

5. แบ่งกลุ่มศึกษาวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
6. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผล
การศึกษา
7. สรุปบทเรียนร่วมกัน
8. ผู้เรียนทาใบงาน/แบบฝึกหัด
1. ภาษาถิ่น และ 1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนใน
ความเจริญของ
ประเด็นภูมิภาคที่ผู้เรียน
ภาษา
เกิดหรือเคยไปเที่ยว
2. ภาษาและ
2.ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมกับการ ลักษณะภาษาถิ่นการจาแนก
พัฒนาคุณภาพชีวิต ภาษาถิ่น สาเหตุของการเกิด
ภาษาถิ่น ความแตกต่างของ
ภาษาถิ่นและมนต์เสน่ห์ของ
ภาษาถิ่น
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มหาคาศัพท์ที่
แต่ละถิ่นทีอ่ อกเสียงไม่
เหมือนกัน
4.ผู้เรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายเรื่อง
ความงอกงามของภาษา
5. อภิปรายร่วมกันในเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมกับ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

(Microsoft
Powerpoint)
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
4.โน้ตบุ๊ค
5.ใบงาน/
แบบฝึกหัด
เอกสารข้อมูล
1. เอกสารสรุป
เกี่ยวกับภาษาถิ่น ย่อประกอบคา
สารคดีและเรื่อง บรรยาย
สั้นเกี่ยวกับภาษา 2. ตัวอย่างการ
ถิ่นและการพัฒนา ใช้ภาษาใน
คุณภาพชีวิต
บทความ สารคดี
และเรื่องสั้น
3. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

ตัวบงชี้การประเมิน

1.การจาแนกภาษา
ถิ่นแต่ละภูมิภาค
ของไทยไทยโดย
เขียนคาตอบลงใน
ใบงาน/แบบฝึกหัด

เครื่องมือวัดผล

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

นักศึกษาทาใบ อาจารย์ มหาวิทยาลัย
งานผ่านตาม ประจา ราชภัฏพระนคร
เกณฑ์
หมู่เรียน
นักศึกษา
การอภิปราย
ผ่านตามเกณฑ์
ของหน่วยการเรียน การประเมินที่
ที่ 4
กาหนด
2.สามารถอภิปราย การนาเสนอ
แสดงความคิดเห็น ผลงาน
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

1. ผู้สอนบรรยาย โดยใช้กลวิธี เพลงกล่อมเด็ก
ยกตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาคิด วรรณกรรมต่าง ๆ
และเปรียบเทียบ
2.ผู้เรียนวิเคราะห์ศิลปะของ
การใช้ภาษา
3. ผู้สอนวิเคราะห์วรรณกรรม
ต่าง ๆ กับวิธีการใช้ภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่าง
และเปรียบเทียบความงดงาม
ของวรรณกรรมแต่ละประเภท
4. ผู้เรียนอภิปรายเปรียบเทียบ
วรรณกรรมและวิธีการใช้
ภาษาอย่างมีศิลปะ
5. สรุปบทเรียน
6. ผู้เรียนทาใบงาน/แบบฝึกหัด

1. เอกสารสรุป
ย่อคาบรรยาย
2. ตัวอย่างของ
การใช้ภาษาใน
รูปแบบ
วรรณกรรมต่างๆ
3. Power-point
4. โน้ตบุ๊ค
5. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

1.การจาแนกงาน
เขียนที่ผู้เขียนใช้
ศิลปะในการเขียน
โดยตอบคาถามใน
ใบงาน/แบบฝึกหัด
ของหน่วยเรียนที่ 5
2.การนาเสนอ
ผลงานประเภท
เรื่องเล่า/สารคดี/
บทความโดยการ
อธิบายวิธีการใช้
ภาษาอย่างมีศิลปะ

ใบงาน/
แบบฝึกหัด
แบบประเมิน
การอภิปราย
เปรียบเทียบ

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. สรุปบทเรียน
7.ผู้เรียนทาใบงาน/แบบฝึกหัด
5-6

1.ลักษณะศิลปะ
การใช้ภาษา
2. การใช้ภาษาใน
วรรณกรรมอย่างมี
ศิลปะ
3.วรรณกรรมกับ
อิทธิพลของภาษา

อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ประจา ราชภัฏพระนคร
หมู่เรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

7-8

1. ภาษาที่ใช้ใน
ประเทศกลุ่ม
อาเซียน
2. คาศัพท์ สานวน
ในชีวิตประจาวัน
ของแต่ละภาษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

1. ผู้สอนใช้เทคนิค The Fish
Bowl โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการเขียนคาตอบใส่ลง
ในอ่างปลา โดยสามารถ
อภิปราย – ซักถามกันในชั้น
เรียน
2. ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
โดยใช้ภาษาต่างๆ ในกลุ่ม
อาเซียน
3. สรุปการเรียนรู้เป็นรายงาน
เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนใน
ชีวิตประจาวันของภาษา
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนพร้อมระบุ Website
ในเอกสารอ้างอิง

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

สานวนของภาษา 1. อ่างปลาใสใบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ใหญ่ 1 ใบ
ชีวิตประจาวันของ
สาหรับใส่ข้อ
แต่ละประเทศจาก
คาถาม
เว็บไซด์
2. กระดาษสี
หรือกระดาษ
A4
กระดาษสาหรับ
ติดคาตอบ
3. ปากกา – สี
ต่างๆ
4. ธงชาติของ
แต่ละ
ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
6. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

1.การจาแนกภาษา
ต่างๆที่ใช้ในกลุ่ม
และบอกคาศัพท์
สานวน ภาษาต่างๆ
ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันโดย
ตอบคาถาม
ใบงาน/แบบฝึกหัด
หน่วยการเรียนที่ 6
2. การแสดง
บทบาทสมมติตาม
สถานการณ์โดยใช้
ภาษาต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียน
3.การรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับ
คาศัพท์สานวนใน
ชีวิตประจาวันของ
ภาษาต่างๆในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด
2.แบบ
ประเมินการ
แสดงบทบาท
สมมติ
3.รายงาน
(เดี่ยว)เกี่ยวกับ
คาศัพท์
สานวนใน
ชีวิตประจาวัน

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ประจา ราชภัฏพระนคร
หมู่เรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

9

1.ความหมายและ
ความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
2.ประเพณี4ภาค
การสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย
3.วัฒนธรรม
อาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

1.ผู้สอนนาเสนอประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 4 ภาคโดย
วิดิทัศน์
2.ผู้เรียนทา (Focus listing)
เกี่ยวกับประเพณีไทย
3.ฟังบรรยายเรื่องความหมาย
และความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
4.ทาใบงานเกี่ยวกับเนื้อหา
ข้อ1
5.ให้ผู้เรียนหาข้อมูลเพื่อมา
นาเสนอในคาบเรียนต่อไป
6.น าเสนอเกี่ย วกับ วัฒ นธรรม
ประเพณี ข องประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน 10 ประเทศ
7.อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น แบบ Rotating Chair
Discussion
8.ผู้เรียนทาใบงาน/แบบฝึกหัด

เอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับประเพณี
ไทย 4 ภาค
เอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับประเพณีที่
สาคัญต่าง ๆ ของ
กลุ่มประชาคม
อาเซียน

1. วีดีทัศน์
2. โปรเจคเตอร์
3. คอมพิวเตอร์
4. กระดาษ
เขียนตอบ
5. ปากกา
6. เทปใส
7. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

1.การบอก
ความหมายและ
ความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 4
ภาค โดยตอบ
คาถามในใบงาน/
แบบฝึกหัดหน่วย
เรียนที่ 7
2. การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสามารถ
สรุปประเด็น
เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 10
ประเทศ

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด
2. รายงาน
(กลุ่ม)
ประเพณีไทย
4 ภาค
3. รายงาน
(กลุ่ม)
วัฒนธรรม
ประเพณี
อาเซียน

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ประจา ราชภัฏพระนคร
หมู่เรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

10-11

1. สังคมในกลุ่ม
1. ดูวีดีทัศน์พร้อมฟังคา
ประชาคมอาเซียน
บรรยายเรื่อง“สังคมและ
2. เศรษฐกิจในกลุ่ม
เศรษฐกิจในกลุ่มประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน”
2. แบ่งกลุ่มทากิจกรรมตาม
คาสั่งในใบงาน
3. สุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
นาเสนอหรืออภิปรายเรื่อง
“สังคมและเศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน”
4. ให้ผู้เรียนจัดทาอนุทิน
(Journal) สะท้อนความคิด
5. สรุปบทเรียน

เอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับสังคมและ
เศรษฐกิจในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

1. เอกสารสรุป
ย่อประกอบคา
บรรยายเรื่อง
“สังคมและ
เศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาคม
อาเซียน”
2. วีดีทัศน์
3.power point
4.ใบงาน/
แบบฝึกหัด

12-13

1. ศาสนาในกลุ่ม
อาเซียน
2. อิทธิพลของ
ศาสนาต่อ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศาสนาและการนับ
ถือศาสนาของ
ประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

1. เอกสารสรุป
ย่อประกอบคา
บรรยายเรื่อง
“ศาสนาและการ
นับถือศาสนาของ
ประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน”
2. วีดีทัศน์

1. ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและ
การนับถือศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศาสนาต่าง ๆ และการนับถือ
ศาสนา
3. บรรยายสรุป
4. วิเคราะห์ขนบธรรมเนียม

ผู้สอน/
วิทยากร

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

สถานที่

1.การจาแนกสังคม
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมและ
และเศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาคม
อาเซียนโดยตอบ
คาถามใบงาน/
แบบฝึกหัด หน่วย
การเรียนที่ 8
2. การนาเสนอ
ความคิดเห็นผ่าน
ทาง อนุทิน
(Journal)เพื่อ
ความคิดของผู้เรียน
1.อธิบาย
ความสาคัญของนับ
ถือศาสนาและ
บทบาทของศาสนา
ต่อการดาเนินชีวิต
ของประชาคมใน
กลุ่มอาเซียนโดย
ตอบคาถามจากใบ

1. ใบงาน/
อาจารย์ มหาวิทยาลัย
แบบฝึกหัด
ประจา ราชภัฏพระนคร
2. อนุทิน
หมู่เรียน
3.รายงานเรื่อง
สังคมและ
เศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาคม
อาเซียน

1. ใบงาน/
อาจารย์ มหาวิทยาลัย
แบบฝึกหัด
ประจา ราชภัฏพระนคร
2. รายงาน
หมู่เรียน
เรื่องศาสนา
และการนับถือ
ศาสนาที่มี
ผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมของ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

อาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง
ๆ ทีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง
ๆ ในการนับถือศาสนา
5. ทารายงานกลุ่มเกี่ยวกับ
อิทธิพลของศาสนาต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
6. ทาใบงาน/แบบฝึกหัด

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

“ศาสนาและการ
นับถือศาสนาของ
ประชาชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน”
3. power point
4. โน้ตบุ๊ค
5. แบบฝึกหัด
6. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

งาน/แบบฝึกหัด
ประชาชนใน
หน่วยการเรียนที่ 9 กลุ่มประเทศ
2. การวิเคราะห์
อาเซียน
หลักการวิธีปฏิบัติ
ของแต่ละศาสนา
โดยบูรณาการให้
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ของผู้เรียนโดย
เขียนอธิบาย
แนวทาง
ข้อเสนอแนะตาม
ประสบการณ์และ
ความเป็นจริง
3.เขียนรายงานสรุป
เรื่อง “ศาสนาและ
การนับถือศาสนา
ของประชาชนใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน”

ผู้สอน/
วิทยากร

สถานที่

สัปดาห์ที่

14-15

16

หัวข้อ

1. รูปแบบและ
โครงสร้างทาง
การเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
2. วัฒนธรรมทาง
การเมืองของ
ประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

1. สุ่มตัวอย่างผู้เรียนโดยการตั้ง
คาถามเกี่ยวกับ “การเมืองการ
ปกครองในกลุ่มประเทศ
อาเซียน”
2. ดูวีดีทัศน์พร้อมฟังคาบรรยาย
เรื่อง “การเมืองการปกครอง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน”
3. แบ่งกลุ่มทากิจกรรมตามคาสั่ง
ในใบงาน
4. สุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
นาเสนอหรืออภิปรายเรื่อง
“การเมืองการปกครองในกลุ่ม
อาเซียน”
5. ให้ผู้เรียนจัดทาอนุทนิ
(Journal) สะท้อนความคิด
6. สรุปบทเรียน

เอกสารที่ต้องศึกษา
มาล่วงหน้า

1. เอกสารข้อมูล
“การเมืองการ
ปกครองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน”
2.เว็บไซต์เรื่อง
“การเมืองการ
ปกครองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน”

สื่อการเรียนรู/้
แหล่งการเรียนรู้

1. รูปแบบ/
โครงสร้างทาง
การเมืองการ
ปกครองใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน
2. ภาพ/ข้อมูล
เนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทาง
การเมืองการ
ปกครองใน
กลุ่มอาเซียน
3. Powerpoint
4. กระดานไวท์
บอร์ดและ
ปากกาไวท์
บอร์ด
5. แบบฝึกหัด/ใบ
งาน
6. Flip Chart

ผู้สอน/
วิทยากร

ตัวบงชี้การประเมิน

เครื่องมือวัดผล

1.การจาแนกรูปแบบ
และเปรียบเทียบ
โครงสร้างทาง
การเมืองการ
ปกครองและ
วัฒนธรรมการเมือง
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยการทา
ใบงาน/แบบฝึกหัด
หน่วยการเรียนที่ 10
2.การวิเคราะห์
สถานการณ์ในอดีต
ปัจจุบนั และแนวโน้ม
ที่จะเกิด

1. ใบงาน/
อาจารย์
แบบฝึกหัด
ประจา
2. อนุทิน เรื่อง หมู่เรียน
วัฒนธรรม
ทางการ
ปกครองใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน

สอบปลายภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สถานที่

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร

