รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1542405 ชื่อรายวิชา คติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทย
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 1108
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 มิถุนายน 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับคติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทย
1.2 เพื่อให้สามารถบอกประเภทของคติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทยได้
1.3 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์คติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทยตามบริบทสังคมไทยได้
1.4 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทย
1.6 เพื่อให้ตระหนักความสาคัญของคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทยในการดาเนินชีวิตของ
คนไทย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านความรูเ้ กี่ยวกับคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย ดังนี้
1) มีความรู้พ้ืนฐานในด้าน3) สามารถใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการ
เขียนในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
2) ปฏิบัติการการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในงานคติชนวิทยาและภูมิ
ปัญญาไทย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4) มีทักษะการใช้ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานในด้านคติชน
วิทยาและภูมิปัญญาไทยได้อย่างน่าสนใจ
5) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รียนและผูส้ อนได้
6) สามารถประยุกต์ความรู้จากสิ่งเรียนกับการทางานให้เป็นประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2) มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
3) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทากิจกรรมกลุ่ม
4) มีทัศนคติที่ดตี ่อกระบวนการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการฝึกฝน
5) เห็นประโยชน์และคุณค่าของการฟัง การพูด การเขียน ในรูปแบบของการ
ปฏิบัติจริง
6) รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน

2
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความเป็นมา ประเภท และคุณค่าของคติชนวิทยาภูมิ ปัญญา
ไทยและวิถีชีวิตท้องถิ่น ผลกระทบจากสังคมภายนอกและการแก้ปัญหา เน้นการสืบทอดพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง

60

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
จานวนเวลาให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงของผูอ้ ื่น
1.1.2 มีวนิ ัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิด โอกาสให้นัก ศึกษามีก ารตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงของผูอ้ ื่น
1.2.2 ให้นักศึกษาฝึกการอ่านจากสิ่งพิมพ์ที่มเี นือ้ หาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และนามา
สรุป อภิปรายแสดงความคิดเห็น
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1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อจริยธรรม การมีวินัยเรื่องตรงเวลา
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและการทากิจกรรมในโอกาสที่
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูลของ
ผูอ้ ื่นมาอ้างอิง
1.3.3 ประเมินความมีวินัยต่อการเรียนจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่ง
รายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื โดยนักศีกษาที่รว่ มชั้นในรายวิชา
1.3.5 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐานคติชนวิทยาและภูมปิ ัญญาไทย
2.1.2 มีความรูท้ ักษะในการสืบค้นข้อมูล และการจัดการข้อมูลอย่างเป็น
2.1.3 มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลด้านคติชนวิทยาและภูมปิ ัญญา
2.2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น การทางานกลุ่ม
กรณีศกึ ษา บทบาทสมมติ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การฝึกทักษะแบบบูรณาการ
ด้านภาษา การใช้เกม การอภิปราย ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) งานรายบุคคล
- แบบฝึกหัด
20%
- กิจกรรมในชั้นเรียน
20%
2) งานรายกลุ่ม
20%
3) สอบปลายภาค
40%

3. ทักษะทางปัญญา
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3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
3.1.2 มีทักษะการใช้ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รียน ผู้สอนได้
3.1.4 สามารถประยุกต์การเรียนกับการทางานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ได้แก่ วิธีการสอน
โดยใช้การตั้งประเด็นหัวข้อในการสืบหาข้อมูล
3.2.2 ฝึกด้วยการให้ตอบปัญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจาก
ประเด็นศึกษาที่กาหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องนาเสนอในรูปแบบการบูรณา
การทักษะทางภาษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 งานรายบุคคล
3.3.2 แบบฝึกหัด
ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3.3.3 กิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.3 งานกลุ่ม
3.3.4 การศึกษานอกสถานที่
3.3.5 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.1.3 วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่นในชั้น
เรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้
นักศึกษาทางานได้กับผูอ้ ื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชัน้ เรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่นในชั้นเรียน
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4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้
นักศึกษาทางานได้กับผูอ้ ื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม
4.4.3 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและด้านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power point และสื่อมัลติมเี ดียในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.1.3 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ PowerPoint และสื่อมัลติมีเดียที่ชัดเจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้าใจมา
ประกอบการสอนในชัน้ เรียน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

1

แนะนาแนวทางการเรียน
การสอนวิชาวิชาคติชน
วิทยาและภูมิปัญญาไทย

2- 3

ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับ
งานความรูพ้ ืน้ ฐาน
เกี่ยวกับงานคติชนวิทยา
และภูมิปัญญาไทย
- ความสาคัญของ
คติชนวิทยาและภูมิ
ปัญญาไทย
- ประเภทของคติชน
วิทยาและภูมิปัญญาไทย

6

4

สุภาษิต สานวน
คาพังเพย

3

5

เพลงพื้นบ้าน

3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-แนะนาแนวทางการเรียน อ.รักษ์ศิริ
วิชาคติชนวิทยาและภูมิ
ปัญญาไทย
- Pre-Test วิชาคติชน
วิทยาและภูมิปัญญาไทย
- บรรยาย ประกอบด้วย อ.รักษ์ศิริ
PPT.
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
อภิปรายเรื่องความสาคัญ
ของ คติชนวิทยาและภูมิ
ปัญญาไทย
และให้ออกมานาเสนอ
ความคิดเห็น
- ให้นักศึกษายกตัวอย่าง
ประเภทของคติชนวิทยา
และภูมิปัญญาไทย
- บรรยายประกอบด้วย
อ.รักษ์ศิริ
PPT.
-ฝึกการวิเคราะห์สุภาษิต
สานวน คาพังเพย จาภ
ภูมภิ าคต่างๆ
- ฝึกการวิเคราะห์สุภาษิต
สานวน คาพังเพย จาภ
ภูมภิ าคต่างๆ
- บรรยาย ประกอบด้วย อ.รักษ์ศิริ
PPT.
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6-7

นิทานพื้นบ้าน

3

การละเล่นเด็กไทย

3

9 – 10

ประเพณีท้องถิ่น

3

11

อาหารท้องถิ่น

3

8

- ให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างเพลงพื้นบ้านจาก
วีซีดี
- บรรยาย ประกอบด้วย
PPT.
- ฝึกปฏิบัติการอ่าน
ตีความจากนิทานพื้นบ้าน-แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
แสดงบทบาทสมมติในเรื่อง
นิทานพื้นบ้าน และแต่ละ
กลุ่มจะวิเคราะห์นิทาน
พืน้ บ้าน พร้อมการ
นาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
- บรรยายประกอบด้วย
PPT. และวีซีดี
- ให้นกั ศึกษาศึกษา
ตัวอย่างการละเล่นเด็กไทย
จากวีซีดี และวิเคราะห์
สภาพการละเล่นพื้นบ้าน
ในสังคมไทยในปัจจุบัน
- บรรยายประกอบด้วย
PPT. และวีซีดี
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา
ศึกษาตัวอย่างประเพณี
ท้องถิ่น และวิเคราะห์
ประเพณีท้องถิ่นใน
สังคมไทยในปัจจุบัน
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาไป
ศึกษาอาหารท้องถิ่นในแต่
ละภูมิภาค และนาข้อมูล
มาสเนอหน้าชัน้ เรียน

อ.รักษ์ศิริ

อ.รักษ์ศิริ

อ.รักษ์ศิริ

อ.รักษ์ศิริ
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12

สมุนไพรไทย

3

- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาไป
ศึกษาสมุนไพรไทย
และนาข้อมูลมาสเนอหน้า
ชั้นเรียน

อ.รักษ์ศริ ิ

13

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

3

อ.รักษ์ศิริ

14

การศึกษาคติชนวิทยาใน
ศูนย์วัฒนธรรมไทย
ทรงดา

3

-บรรยายประกอบด้วย
PPT.
- ให้นักศึกษาเขียนความ
ประทับใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่
เคยพบเห็น ส่งเป็นผลงาน
- ศึกษาดูงานที่ศูนย์
วัฒนธรรมไทย
ทรงดา

15

การสอบปลายภาค

3

อ.รักษ์ศิริ

- บรรยายประกอบด้วย
อ.รักษ์ศิริ
PPT.
- แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์
เนือ้ หา ภาษา จากงาน
เขียนหนังสือพิมพ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการ
สัปดาห์ท่ี
สัดส่วนของการ
เรียนรู้
ประเมิน
ประเมิน
ประเมินผล
1
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- รายงาน
13 และ 14
ร้อยละ 20
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
กลุ่ม
2
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- กิจกรรมใน ตลอดภาคปีการศึกษา
ร้อยละ20
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 ชั้นเรียน
3
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- แบบฝึกหัด 3,4,5,6,7,8,10,11 และ 12
ร้อยละ 20
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
4
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1- สอบปลาย
ตามตารางสอบ
ร้อยละ 40
3.4,4.3
ภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์.(2555) เอกสารคติชนวิทยาและภูมิปัญญาเรื่อง สุภาษิต สานวน คา
พังเพย.(อัดสาเนา)
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์.(2555) เอกสารคติชนวิทยาและภูมิปัญญาเรื่องเพลงพื้นบ้าน.
(อัดสาเนา)
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์.(2555) เอกสารคติชนวิทยาและภูมิปัญญาเรื่อง ความเชื่อ
(อัดสาเนา)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
http://www.m-culture.go.th/knowledge-wisdom-all.php?m_id=103
http://www.otoptoday.com/wisdom/provinces/north
http://thaiherb-tip108.blogspot.com/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอน และผลการเรีย นรู้ที่ไ ด้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อการปรับ ปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทามคอ. 5
รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชา
ทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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