รายละเอียดของรายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1543102
ภาษากับภูมิปัญญาไทย
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
5. ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. ครั้งทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 ตุลาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และขอบข่ายของภูมิปัญญา
2) เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางภาษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของภาษาและภูมิปัญญาต่อการพัฒนา
4) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางพัฒนาและการเชื่ อมโยงภาษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นและภูมิปัญญาสากล สามารถนาหลักการต่างๆไปประยุกต์ใช้เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับความหมาย และขอบข่ายของภาษากับภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการเรี ยนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดความหวงแหนและเข้าใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นมีกรณี ศึกษาที่หลากหลายตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั ซึ่ งมีเนื้ อหาสาระที่แตกต่างกัน จึงควรมี
การปรับปรุ งรายละเอียดของวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภู มิ ห ลัง บริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาในการสร้ า งค าและลัก ษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(คาบ)
45

ฝึ กปฏิบัติ
(คาบ)
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

ศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริม
(คาบ)
การศึกษาด้วยตนเอง ตามความต้องการของ
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาเฉพาะราย

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอนเวลาว่าง
ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1) เป็ นผูม้ ีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
2) มีความอดทนและรับผิดชอบ
1.2 วิธีสอน
1) ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นกั ศึกษาร่ วมอภิปรายแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีและเหมาะสม
2) กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานาเสนอ
3) ศึกษากรณี ตวั อย่างจากการนาเสนอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรี ยน
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงาน
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4) ประเมินผลการนาเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1) ความหมาย และขอบข่ายของภาษาและภูมิปัญญา
2) แนวคิดเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ความสาคัญของภูมิปัญญา
4) แนวทางพัฒนาและการเชื่อมโยงภาษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
2.2 วิธีสอน
บรรยาย อภิปรายและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ศึกษากรณี ตวั อย่าง การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การ
ค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนามาสรุ ป นาเสนอ และฝึ กปฏิบตั ิ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
2) สังเกตความสามารถในการร่ วมอภิปราย
3) การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณี ตวั อย่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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4) ตรวจผลงาน
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดเชื่ อมโยง สมเหตุสมผล เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาและการเชื่ อ มโยงภูมิปั ญญาท้องถิ่ นกับภูมิ ปัญญาสากล สามารถนาหลักการพัฒนาภูมิปัญญาไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
3.2 วิธีสอน
1) ศึกษากรณี ตวั อย่างการพัฒนาและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล
2) อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิ บายหลักการ เหตุผล และแนวคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา
2) สังเกตการร่ วมอภิปราย
3) ตรวจผลงาน
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
2) พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
3) พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนด
4.2 วิธีสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) การนาเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นกาหนด
2) สังเกตการนาเสนอผลงาน พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
3) ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1) ทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทารายงาน การนาเสนอในชั้น
เรี ยน
2) ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
3) ทักษะในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
4) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร
5) ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
5.2 วิธีสอน
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E – Learning
2) ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจานวนประชากร คุณภาพการดาเนิ นงานเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาองค์กรชุมชน
3) นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่ อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
ผลการ
จานวนคาบ เรียนรู้
1–4
1.1, 1.2
12 คาบ 2.1
3
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.3

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สาระการเรี ยนรู้
1. ภาษาและภูมิปัญญา
- ความหมายของภูมิปัญญา
- ขอบข่ายของภูมิปัญญา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ความสาคัญของภูมิปัญญา
- ลักษณะภูมิปัญญา 6 ด้าน

กิจกรรม

ชิ้นงาน

- บรรยาย
- ศึกษากรณี
ตัวอย่าง
- อภิปรายกลุ่ม
- ตอบคาถามจาก
กรณี ตวั อย่าง

1. สรุ ปองค์
ความรู้
2. แบบฝึ กหัด
3. รายงานและ
การนาเสนอ
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ครั้งที่
ผลการ
จานวนคาบ เรียนรู้
1.1, 1.2
5
3 คาบ 2.2,2.5

3
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.3

6-8
9 คาบ

9
3 คาบ
10 – 12
9 คาบ

13 – 15
9 คาบ

1.1, 1.2,
1.3, 1.4
2.3, 2.7
3
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2

สาระการเรี ยนรู้
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กิจกรรม

ชิ้นงาน

2. เทคโนโลยีพ้นื บ้าน
- บรรยาย
- ความหมายของเทคโนโลยีพ้นื บ้าน - อภิปรายกลุ่ม
- ประเภทของเทคโนโลยีพ้นื บ้าน
- ศึกษาค้นคว้า
- ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภู มิ ปั ญ ญา และนาเสนอผล
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีพ้นื บ้าน
การศึกษา

1. สรุ ปองค์
ความรู้
2. รายงานและ
การนาเสนอ

3. ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นและเทคโนโลยี - บรรยาย
พื้นบ้านในชุมชนกุฎีจีน
- ศึกษากรณี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดารงชีพ
ปัญหา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความสัมพันธ์ - อภิปรายกลุ่ม
และการพึ่งพา

1. สรุ ปองค์
ความรู้

สอบกลางภาค
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
2.4, 3
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2,5.3

4. ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นและเทคโนโลยี - ศึกษาเอกสาร
พื้นบ้าน
- อภิปรายกลุ่ม
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและ - นาเสนอผล
ยารักษาโรค
การศึกษา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทัศนคติ
- ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นการปลู ก ฝั ง
จริ ยธรรม

1. สรุ ปองค์
ความรู้
2. รายงานผล
การศึกษา

1.1, 1.2,
1.3, 1.4
2.3, 2.4,2.6
3
4.1, 4.2, 4.3
5.1

5.ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนฝั่งธนบุรี
- หัตถกรรมพื้นบ้าน
- ยารักษาโรค
- เครื่ องประดับ

1. สรุ ปองค์
ความรู้
- จัดป้ ายนิเทศ
2. รายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- บรรยาย
- ศึกษาเอกสาร
- อภิปรายกลุ่ม
- นาเสนอผล
การอภิปราย
กลุ่ม
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สาระการเรี ยนรู้

16
3 คาบ

กิจกรรม

ชิ้นงาน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน
1. พฤติกรรมการเรี ยนรู้/เวลาเรี ยน
2. การปฏิบตั ิงานเดี่ยว
2.1 สรุ ปองค์ความรู้

สัปดาห์ที่
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของคะแนน
10
20

ตลอดภาค
การศึกษา
2
2,5,10,12,14

2.2 แบบฝึ กหัด
2.3 รายงาน
3. การปฏิบตั ิงานกลุ่ม
3.1 รายงาน

20
2,5,10,15

4. การทดสอบกลางภาค
5. การทดสอบปลายภาค

9
16

20
30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาริ ด เจริ ญราษฎร์ . 2558. ภาษากับภูมิปัญญาไทย. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
แหล่ งเรียนรู้
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เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา เช่น
http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=110&parent=0

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้ อน และประเมินรายวิชา
3) ให้ขอ้ เสนอแนะผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผสู ้ อนทาเป็ นช่องทางสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจาวิชานี้
2) ระดับผลการเรี ยนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดี
ขึ้น โดยการสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั ชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในผลการเรี ยนรู ้ที่วดั และ
ประเมินผลผ่านแล้ว
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรี ยนรู ้ที่สาคัญๆ อีกครั้ง
3) การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรี ยนรู้ในรายวิชา
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่ มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุ งรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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2) เปลี่ยนหรื อจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีมหรื อแบ่งหัวข้อ/ผลการเรี ยนรู ้ในการสอนของอาจารย์
ประจาวิชานี้
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