
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา         คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา                     รหสั   HH 201     
 ช่ือวชิา (ภาษาไทย) ภาษากบัสังคม 
 ช่ือวชิาภาษาองักฤษ            Language and Society  

2. จ านวนหน่วยกติ 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 รายวชิา บงัคบั 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                                          หวัหนา้สาขาวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จกัริน จุลพรหม                    อาจารยผ์ูส้อน 

 

5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
        ภาคการศึกษาท่ี 2 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2   (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 

6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                 - ไม่มี- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                 - ไม่มี - 
8. สถานทีเ่รียน  
                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
               4 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

       1.นกัศึกษามีความเขา้ใจและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคมไทยได ้

2.นกัศึกษามีความเขา้ใจและอธิบายความหลากหลายของภาษาไทยท่ีมีผูใ้ชภ้าษาต่างกลุ่มได ้
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
    เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

 (HH201) ภาษากบัสังคม Language and Society 
 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคม โดยเนน้พฤติกรรมทางภาษาท่ีมีผลมาจากสภาพสงัคมท่ี
แตกต่างกนั องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหภ้าษามีลกัษณะต่างๆ 

           
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ฝึกปฏิบติัวเิคราะห์ภาษา
ใหส้อดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบ และ
ประเภทของสังคม 

 96 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
     - ผูส้อนประกาศเวลาการใหค้  าปรึกษารายวชิา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสม ประมาณ  
       3 ชัว่โมง / สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 1.มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
 2.เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
 3.มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่นกัศึกษา 
 2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่ง

งานชดัเจน 
 3.เขา้ชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ตรงต่อเวลา และแต่งกายสุภาพ 
 4. บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 

 1.3   วธีิการประเมินผล    
 1.ไม่คดัลอกงานจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ/หรือจากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ 
 2.การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
 3.การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
 4.มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5.เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา ใชภ้าษาในชั้นเรียนไดเ้หมาะสมกบักาละ เทศะ และสถานท่ี 

 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1 มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
 2 มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 
 4 มีความรู้ในภาษาและสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง 
   2.2   วธีิการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   คน้ควา้การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฝึกวเิคราะห์ 
ผลงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  และน าเสนอทั้งเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
   2. ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 

           3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 



4 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

          1.สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
 3.2   วธีิการสอน 
           1.โครงงาน อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3   วธีิการประเมินผล  
        1.ประเมินผลจากการ สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์  

               การน าไปใช ้การแสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนกัศึกษา 
  2.ประเมินจากการวเิคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

  
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
 1. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2  วธีิการสอน 
 1.มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
              1.ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์

     2.ประเมินการน าเสนอผลงาน  
 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

            1. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
5.2  วธีิการสอน 

 1.มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
 2. มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งความรู้หลากหลาย 

    5.3  วธีิการประเมินผล  
           1.ท ารายงาน และน าเสนอ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง  
         

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี( 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวชิา  
เกณฑก์ารวดัผล 
กิจกรรมกลุ่ม 

3 นกัศึกษารวมกลุ่มเพื่อก าหนดหวัขอ้ท่ี
สนใจเพื่อศึกษาในระหวา่งภาค 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

2 หวัขอ้ท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สังคมไทย 

3 บรรยาย       ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

3 หวัขอ้ท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สังคมไทย (ต่อ) 

3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

4 หวัขอ้ท่ี 2 แนวคิดทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาษา 

3 นกัศึกษาเสนองานกลุ่ม เก่ียวกบัชาติ
พนัธ์ุไทยกลุ่มต่างๆ 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

5 หวัขอ้ท่ี  3 ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัภาษาไทย 
บริบททางภาษา 
ท าเนียบภาษา 

3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

6 หวัขอ้ท่ี 4 ภาษากบัประชากร 
ภาษากบัเพศ ภาษากบัวยั ภาษากบั
การเปล่ียนแปลงของประชากร 

3 บรรยาย และนกัศึกษาน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

7 หวัขอ้ท่ี 4 ภาษากบัประชากร 
ภาษากบัเพศ ภาษากบัวยั ภาษากบั
การเปล่ียนแปลงของประชากร 
(ต่อ) 

3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

8 สอบกลางภาค    

9 หวัขอ้ท่ี 5 ภาษากบัอาณาเขต 
อาณาเขตทางสังคม 
อาณาเขตทางกายภาพ 

3 บรรยาย และนกัศึกษาน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

10 หวัขอ้ท่ี 6 ภาษากบัระเบียบใน 3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 
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สังคม 
ภาษากบักฎหมาย และภาษากบั
การปกครอง 

11 หวัขอ้ท่ี 6 ภาษากบัระเบียบใน
สังคม 
ภาษากบักฎหมาย และภาษากบั
การปกครอง (ต่อ) 

3 บรรยาย และนกัศึกษาน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

12 หวัขอ้ท่ี 7 ภาษากบัวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งได ้

3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

13 หวัขอ้ท่ี 8 ภาษากบัวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

3 บรรยาย และนกัศึกษาน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

14 หวัขอ้ท่ี 9 ภาษากบักิจกรรมท่ีท า
ร่วมกนัในสังคม 
ภาษาเฉพาะกลุ่ม 

3 บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

15 หวัขอ้ท่ี 10 ภาษากบั
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน
สังคม 

3 บรรยาย และนกัศึกษาน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

16 สรุป    
 
 

2 . แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.,11.,12. 5,2.2,4.3.1 3.2, 
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

       การท าแบบฝึกหดั/    
             รายงาน 

1-7 ,9-1 5 
16 

35% 

2 1.,11.,12. 5,2.2,2.4,3.1,5.2        การสอบกลางภาค 8 35% 
3      1.,11.,12. 5, ,2.2, 2.4, 3.,51.2         การสอบปลายภาค 17 40% 
                   รวม  100  % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารค าสอนวชิาภาษาภาษากบัสังคม ของ ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ  ,ผูแ้ปล . 2531. ภาษาศาสตร์เชิงสังคม. (Sociolinguistic: An 

Introduction) ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2544 . ภาษาศาสตร์สังคม. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2540 . ภาษาในสังคมไทย. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
80 ปี สองศาสตราจารย์ น้อมศิรสา. 2535 .กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กลัยา ติงศภทิัย์  ,ม.ร.ว .และ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2531. การใช้ค าเรียกขานในภาษาไทย สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์.  กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.               

กาญจนาภา รวมบทความวชิาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย.  2540 .กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ชลธิชา ศาลิคุปต.์ 2543 . มนุษย์กบัสังคม. กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
ดุษฎีพร ช านิโรคศานต.์ ลกัษณนามในภาษาจ้วง.  2538 .กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. 2543 . ภาษากฎหมายไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 9 .กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ธีระพนัธ์ ล.ทองค า. 2535 . ค าเรียกสีในภาษาเย้า (เมี่ยน). กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปราณี กุลละวณิชย.์ ช่ือหมู่บ้านในมณฑลกวางสี และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. 

2535 .กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ยศ สันตสมบติั. 2542 . ฟรอยด์และพฒันาการของจิตวเิคราะห์ จากความฝันสู่ทฤษฎสัีงคม. พิมพ์

คร้ังท่ี 3 .กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ยศ สันตสมบติั. 2544 . มนุษย์กบัวฒันธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ลิขิต ธีรเวคิน. 2544 . ววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 8 .กรุงเทพ : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท.์ 2537 . รายงานวจัิย ลกัษณะภาษาไทยทีใ่ช้ผ่านส่ือมวลชนโทรทศัน์. 

กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สัญญา สัญญาววิฒัน์. 2545 . ทฤษฎสัีงคมวทิยา เน้ือหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. กรุงเทพ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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สุรชาติ บ ารุงสุข. “ภาษากบัสงคราม ค าศพัทจ์ากสงครามอ่าวเปอร์เชีย” ( 7 เมษายน 34 ( มติชนสุด
สัปดาห์  11 , 553 )7 เมษา 34 (46-47.  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ บทบาททางสังคมของภาษาไทยกับการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ของ
สังคมไทย. (Thai Std Research 495.91o.293บ) 

เอมอร ตรูวิเชียร. “ภาษาบอกเพศผูใ้ชห้รือไม่.” วารสารมนุษยศาสตร์  9 , 3 )กค.-กย 2522) 69-73.  
A. Valdman (ed.)  Pidgin and Creole Linguistics. Cl 301.21p612 
Blount, Ben G. Sociocultural Dimensions of Lanlguage Change. (cl301.21b657s) 
Blount, Ben G. Language, Culture and Society : a book of reading. Cl 3q1.2b657l) 
Chamberlain, James R. 1977. An Introduction to proto-tai Zoology. A dissertation of Doctoral 

of Philosophy. The University of Michigan. 
Context, meaning and power in Southeast Asia. Mark Hobert and Robert H.Toylor, eds. (cl th 

412c 761) เล่มน้ีส าคญั 
Hudson, R.A. 1982. Sociolinguistics. Cambridge University Press. 
Masasigan, Elizabeth. Code-switching and  Code-mixing in Multilingual Society. (Lang 

401.3m311c) 
Puru Shotem, Nirmala Srirekam. Negotiation Multiculturalism: disciplining difference in 

Singapore. (arts p 40.45s55p986n) 
Trudgill, Peter. Sociolinguistic Variation and Change . (cl427 t866s) 
Trudgill, Peter. Sociolinguistic Patterns in British English. (Cl 301.21s678) 
Trudgill, Peter. Sociolinguistic : an Introduction.(Art P 40t866s) 
Van Lier, Leo. The Classroom and the Language Learner : Ethnography and second –

language classroom research. (Lang 401 a 2 v217 c) 
Wolff, John U. Communicative Codes in Central Java (Cl 401.9095982w855c)  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน 
2.การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผล
การเรียนรู้ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1.การท าแบบประเมินผูส้อน   
2.พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
3.การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
            1. ปรับปรุงแบบฝึกหดั กิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวชิา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  1.การแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษา เพื่อตรวจสอบ

ผลการ เรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1.การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมิน

รายวิชาโดยนักศึกษา  ผลการประชุมการประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 

 
 
 


