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วัฒนธรรม
EDUCATIONAL THEORIES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND
SOCIOCULTURAL CHANGE
3(3-0-6)

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา
1.1 กระบวนวิชานี้ใชสําหรับ
 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การศึกษา
วิชาเอก การศึกษาพหุวัฒนธรรม
 หลายหลักสูตร
1.2 ประเภทของกระบวนวิชา
 วิชาบังคับ
 ในสาขาวิชา
 นอกสาขาวิชา
 วิชาเลือก
 ในสาขาวิชา
 นอกสาขาวิชา
 วิชาตามเงือ่ นไขของสาขาวิชา
 วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
2. อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารยผูสอน
2.1 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารย ดร. นงเยาว เนาวรัตน
2.2 อาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย ดร. นงเยาว เนาวรัตน
3. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปที่ 2
4. สถานที่เรียน
 ในสถานทีต่ ้งั ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นอกสถานทีต่ ้งั ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ระบุ) .............................................
5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ
สํานักวิชาการศึกษา
ศ.กว. 820 (054820)

คณะศึกษาศาสตร
ทฤษฎีการศึกษาในบริบทการเปลีย่ นแปลงทางภาษาและ
สังคมวัฒนธรรม

3(3-0-6)

ลักษณะกระบวนวิชา

 บรรยาย
 ฝกปฏิบัติ

 ปฏิบัติการ
 วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ

การวัดและประเมินผล

 A-F

 S/U

 P

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ทฤษฎีการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อันเนื่องมาจากอิทธิพลภายนอก การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคม สาเหตุและผลของปจจัยทางภาษาและวัฒนธรรมสังคมที่มีผลตอ
การเรียนรูและการถายทอดความรู ความขัดแยงระหวางการเปลี่ยนแปลงและการดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณและภูมิปญ
 ญาทองถิน่ กรณีศึกษาของความขัดแยงและการแกไขขอขัดแยง การสือ่ สารขาม
วัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคกระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนได
2. วิเคราะหถึงความเปลีย่ นแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมสังคมทีม่ ีผลตอการเรียนรูและ
การถายทอดความรูในชุมชนได
3. เสนอแนะกระบวนการเรียนรูแ ละการถายทอดความรูท ี่สอดคลองกับความภูมิใจใน
เอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนได
4. เสนอโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการสรางความเขาใจและความสําเร็จในการสือ่ สารระหวาง
ชุมชนตางภาษาและวัฒนธรรมได
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เนื้อหากระบวนวิชา
1. ทฤษฎีการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อันเนือ่ งมาจาก
อิทธิพลภายนอก
2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคม
3. สาเหตุและผลของปจจัยทางภาษาและวัฒนธรรมสังคมที่มีผล
ตอการเรียนรูและการถายทอดความรู
4. ความขัดแยงระหวางการเปลี่ยนแปลงและการดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
และภูมิปญ
 ญาทองถิน่
5. กรณีศึกษาของความขัดแยงและการแกไขขอขัดแยง
6. การสือ่ สารขามวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
6
8
9
9
8
5
45

กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะศึกษาศาสต
ร
ในคราวประชุม วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กําหนดเปดสอนตัง้ แต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
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Department of Education
EDMU 820 (054820)

Faculty of Education

EDUCATIONAL THEORIES IN THE CONTEXT OF
LANGUAGE AND SOCIOCULTURAL CHANGE

Course Type

 Lecture
 Practicum

 Lab
 Thesis/I.S.

Measurement and Evaluation

 A-F

 S/U

Abbreviation :

ED IN LANG & SOC CHANGE

Prerequisite :

None

3(3-0-6)

 P

Course Description:
Educational theories and language change from external influence, sociocultural change:
cause and effect, linguistic and sociocultural factors affecting learning and dissemination of
knowledge, conflict between change and retaining of the community identity and local wisdom,
case study of conflict and solution and effective cross-cultural communication.
Course Objectives : Students will be able to
1. gather and analyze community linguistic and cultural data,
2. analyze language and sociocultural change that affects learning and dissemination
of knowledge in the community
3. suggest process of learning and discrimination of knowledge congruent with pride
of the community identity and culture
4. propose a project concerning development of understanding and success of
cross-linguistic and cross-cultural communication.
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Course Contents
1. Language change from external influence
2. Sociocultural change: cause and effect
3. Linguistic and sociocultural factors affecting learning and
dissemination of knowledge
4. Conflict between change and retaining of the community identity
and local wisdom
5. Case study of conflict and solution
6. Effective cross-cultural communication
Total

No. of Lecture Hours
6
8
9
9
8
5
45
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
 1.1 ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ………………………..……….
 1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และ
 บรรยาย
ความรับผิดชอบตอตนเองและ
 ปฏิบัติการ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
 ฝกปฏิบัติ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  อืน่ ๆ …………………….….………
 1.3 มีภาวะความเปนผูนาํ และ
 บรรยาย
ผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
 ปฏิบัติการ
สามารถแกไข ขอขัดแยงและ
 ฝกปฏิบัติ
ลําดับความสําคัญ
 อืน่ ๆ ………………………....…….
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟง
 บรรยาย
ความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทัง้ เคารพ  ปฏิบัติการ
ในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปน  ฝกปฏิบัติ
มนุษย
 อืน่ ๆ .................................
2. ความรู
ความรูที่จะไดรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
 2.1 มีความรูและความเขาใจ
 บรรยาย
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
 ปฏิบัติการ
ทีส่ าํ คัญในเนื้อหาทีศ่ ึกษา
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ...............................
 2.2 สามารถวิเคราะหปญ
 หา
 บรรยาย
รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ
 ปฏิบตั ิการ
และการใชเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
 ฝกปฏิบัติ
กับการแกไขปญหา
 อืน่ ๆ …………………….………..

วิธีการประเมินผล
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ …………………………..
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ……………..….….….
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ………………….…….
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..........................
วิธีการประเมินผล
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ……………………….
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..............................
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2. ความรู
ความรูที่จะไดรับ
 2.3 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ
และมีความรูใ นแนวกวางของ
สาขาวิชาทีศ่ ึกษาเพือ่ ใหเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
 2.4 สามารถบูรณาการความรู
ในทีศ่ ึกษากับความรูในศาสตรอนื่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ
3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณ
และอยางเปนระบบ

 3.2 สามารถสืบคน รวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
ปญหา เพือ่ ใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
 3.3 สามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ .................................

วิธีการประเมินผล
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ...........................

 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ..............................

 สอบ
 รายงาน
แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..........................

กิจกรรมการเรียนการสอน
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ..................................
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ .................................
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ................................

วิธีการประเมินผล
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..........................
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ...........................
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ………………………….
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ที่ตองพัฒนา
 4.1 มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี สามารถ
สื่อสารกับกลุม คนหลากหลาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
 4.2 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นาํ สังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณท้งั สวนตัว
และสวนรวม พรอมทัง้ แสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุม
 4.3 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท งั้ ของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการประเมินผล

 บรรยาย
 ปฏิบตั ิการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ..................................
 บรรยาย
 ปฏิบัติการ
 ฝกปฏิบัติ
 อืน่ ๆ ................................

 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ………………………….
 สอบ
 รายงาน
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..........................

 บรรยาย
 สอบ
 ปฏิบัติการ
 รายงาน
 ฝกปฏิบัติ
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ ..................................  อืน่ ๆ ..........................
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห การสือ่ สาร
วิธีการประเมินผล
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ตองพัฒนา
 5.1 มีทกั ษะในการใชเครือ่ งมือ  บรรยาย
 สอบ
ที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอ
 ปฏิบัติการ
 รายงาน
การทํางานทีเ่ กีย่ วกับการใช
 ฝกปฏิบัติ
 แฟมสะสมงาน
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
 อืน่ ๆ ..................................  อืน่ ๆ ..........................
อยางเหมาะสม
 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช  บรรยาย
 สอบ
สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือ
 ปฏิบัติการ
 รายงาน
นําสถิติมาประยุกตใชในการ
 ฝกปฏิบัติ
 แฟมสะสมงาน
แกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของ
 อืน่ ๆ .................................  อืน่ ๆ ..........................
อยางสรางสรรค
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการประเมินผล
ที่ตองพัฒนา
 5.3 สามารถสือ่ สารอยาง
 สอบ
 บรรยาย
มีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
 รายงาน
 ปฏิบตั ิการ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
 แฟมสะสมงาน
 ฝกปฏิบัติ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 อืน่ ๆ ................................  อืน่ ๆ ...........................
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
ทักษะการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการประเมินผล
 6.1 มีความเชี่ยวชาญใน
 สอบ
 บรรยาย
การจัดการเรียนรูท ี่มีรูปแบบ
 รายงาน
 ปฏิบัติการ
หลากหลาย ทัง้ รูปแบบที่เปนทางการ  ฝกปฏิบัติ
 แฟมสะสมงาน
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
 อืน่ ๆ .............................  อืน่ ๆ ...........................
(Non-formal) และรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
 6.2 มีความเชีย่ วชาญในการ
 สอบ
 บรรยาย
จัดการเรียนรูท ี่เหมาะสมสําหรับ
 รายงาน
 ปฏิบัติการ
ผูเรียนทีห่ ลากหลาย ทั้งทีม่ ี
 แฟมสะสมงาน
 ฝกปฏิบัติ
ความสามารถพิเศษทีม่ ีความสามารถ  อืน่ ๆ ..............................  อืน่ ๆ ..........................
ปานกลาง และทีม่ ีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
 6.3 มีความเชี่ยวชาญใน
 บรรยาย
 สอบ
การจัดการเรียนรูใ นวิชาเอก
 ปฏิบตั ิการ
 รายงาน
อยางบูรณาการ
 ฝกปฏิบัติ
 แฟมสะสมงาน
 อืน่ ๆ..............................  อืน่ ๆ .........................

