
รายละเอียดของรายวิชา 
001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กองการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1. ผศ.ดร.วศิน   ปัญญาวุธตระกูล  ผู้ประสานงานรายวิชา 
2. รศ.ดร. ฉลอง  ชาตรูประชีวิน 
3. ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข 
4. ดร.สิทธิพงษ์ เพ่ิมพิทักษ์ 
5. อาจารย์ชนิดา  เผือกสม 
6. อาจารย์ณรงค์กรรณ  รอดทรัพย์ 

 
5.  ระดับการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาปลาย 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 -ไม่มี-  
8.  สถานที่เรียน 
  อาคารเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
9. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเคารพในอารยธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายของ แต่ละท้องถิ่น 
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม เคารพ
สิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

2. มีความรู้หลักการทฤษฎี มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
อารยธรรมต่างๆ 

3. คิด อย่างมีวิจารณญาณและระบบ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา  และ
เสนอแนวทางแก้ไข สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

4. มี ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ติดตาม วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1.ปรับเนื้อหาและสาระรายวิชาในสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 สอดคล้องกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และสอดคล้องกบการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนการสอนแบบห้อยย่อย 50-100 คน 
 2. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากห้องเล็ก 50-100 คน จ านวน 6 ห้องเป็น
ห้องใหญ่ 360 คน 1 ห้อง  
 3.ปรับการให้คะแนนเนื่องจากการเรียนการสอน เน้นบรรยายและนิสิตท ากิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญา
บ้านเกิดไม่ท างานในพื้นที่บ้านตนเอง  ท าให้ปรับมีการค้นคว้าในชุมชนในมิติพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง 
พร้อมท าก าหนดวัดมีหัวข้อ  วันรายงานความก้าวหน้า  วันสง่งานและน าเสนอองค์ความรู้จาการค้นคว้าใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 
 

 
หมวดที่ 3. ลักษณะการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
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30 ชั่วโมง / ภาค - 30 ชั่วโมง/ ภาค 45 ชั่วโมง / ภาค 
 
 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
 - อาจารย์จัดให้นิสิตซักถามท้ายชั่วโมง อย่างน้อย 10 นาที 
 - นิสิตปรึกษาอาจารย์ผ่านจดหมายอีเล็คโทรนิกส์ 
 - อาจารย์จัดเวลาให้นิสิตรายบุคคล/รายกลุ่ม เข้ารับการปรึกษาโดยการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
          1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  -  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  -  มีจิตสาธารณะ  
  1.2. วิธีการสอน 
  ก าหนดแนวทางเพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกผลงานของผู้อื่น สอดแทรกกรณีศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอนใน
รายวิชา 
           1.3. วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  - ประเมินจากการสังเกตของผู้สอนในเรื่องวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ต่างๆ  
  - ประเมินจากการสังเกตของผู้สอนต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของนิสิต 
 2. ความรู้ 
  2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 
   (1) ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของสังคมไทย 
            (2) เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ 
 
  2.2. วิธีการสอน 
  บรรยาย ปฏิบัติ และท ารายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
  2.3. วิธีการประเมินผล 



4 
 

 
 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 
  (1) ใบงานที่ส่ง 
  (2) การสอบปลายภาคเรียน 
 

 

 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  3.2. วิธีการสอน 
  การอภิปรายกลุ่ม และมอบหมายโครงงานประจ ารายวิชา  
  3.3. วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนิสิต   
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (1) เรียนรู้และความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม     
  4.2. วิธีการสอน 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผู้อ่ืน   
  4.3. วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (1) สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2. วิธีการสอน 
 มอบหมายงานและโครงงานที่ต้องสืบค้น จัดการ น าเสนอข้อมูล โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  5.3. วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเทคนิคและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากการน าเสนอ
ผลงานของนิสิตในกรณีศึกษาต่างๆ  และผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่/วันที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สถานที ่ ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ 

1 
14 ส.ค.57 

- แนะน ารายวิชา 
- ชี้แจงการประเมินผลและกิจกรรมโครงงาน 
- ภาพรวมอารยธรรมและภูมิปัญญากับการ
ด าเนินชีวิต 

4 - Power Point  
-  ใบงาน 

2.1, 2.2 ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

2 
19,21 ส.ค.57 

คู่มือการท าโครงการการศึกษาชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

4 - Power Point  
-  ใบงาน 

2.1, 2.2,  ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

3 
26,28 ส.ค.57 

พ้ืนฐานอารยธรรมไทย 4 -วีดีทัศน์ 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

4 
2,4 ก.ย.57 

สังคมไทยร่วมสมัยสู่วิถีอาเซียน 4 -วีดีทัศน์ 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

อ.ชนิดา 
 

5 
9,11 ก.ย.57 

น าเสนอหัวข้อการค้นคว้าท ากิจกรรม
การศึกษาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

 - Power Point  
-  ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

6 
16,18 ก.ย.57 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการต่อยอด 4 - Power Point  
- ชมวีดีทัศน์ (1 ชั่วโมง 30 นาที) 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ 

 

5 



6 
 

 
 

สัปดาห์ที่/วันที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สถานที ่ ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ 

 
7 

23,25 ก.ย.57 
น าเสนอความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 (การค้นคว้า
เบื้องต้นจากเอกสาร) 

4 -น าเสนอหน้าชั้น 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

8 
 

หยุดสัปดาห์สอบกลางภาค      

9 
7,9 ต.ค.57 

ภูมิปัญญากีฬาไทย 4 -บรรยาย  
-วีดีทัศน์ 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

รศ.ดร.ฉลอง  
 

10 
14,16 ต.ค.57 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 4 -บรรยาย 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ดร.สิทธิพงษ์ 
 

11 
21,28 ต.ค.57 

ภาษาถ่ินและภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย 4 -บรรยาย 
-บทอ่าน 
-ใบงาน 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

อ.ณรงค์กรรณ 

12 
30 ต.ค.57 

กิจกรรมเที่ยวเพลินเดินพิพิธภัณฑ์ 
 

4 -นอกสถานที่ 
-ใบงาน 

1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 
5.1, 5.2 

สถานอารยธรรม
โขง-สาละวิน 

คณาจารย์ประจ า
วิชา 

13 
4,6 พ.ย.57 

น าเสนอความก้าวหน้าครั้งท่ี 2พร้อม น าเสนอ
รูปแบบการจัดนิทรรศการ 

 -น าเสนอหน้าชั้น 
-ใบงาน 

1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 
5.1, 5.2 

ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

14 
11,13 พ.ย.57 

จัดนิทรรศการน าเสนอการค้นคว้า  -น าเสนอในรูปบทยาทสมมุติ  สถานอารยธรรม
โขง-สาละวิน 

ผศ.ดร.วศิน 

15 
18,20 พ.ย.57 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าและผลการจัด
นิทรรศการกับการบูรณาการด้านการเรียน

 -น าเสนอหน้าชั้น 
-ใบงาน 

 ปราบไตรจักร 
23 

ผศ.ดร.วศิน 

6 
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สัปดาห์ที่/วันที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
สถานที ่ ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ 

การสอนด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
16 สอบปลายภาค      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การประเมิน 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (ส่งใบงาน)* ทุกสัปดาห์ 15% 
2. การท าโครงงาน** 14-15 40% 
3. สอบกลางภาค 8 15% 
3. สอบปลายภาค 16 30% 

 
*ใบงาน 

- ใบงานตามหัวข้อบรรยาย 
 - ใบงานการชมพิพิธภัณฑ์ชีวิตและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน จสอ.ดร. ทวี  บูรณเขตต์ 

 
** โครงงาน “การศึกษาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง" ประกอบด้วย  
1) แผนภูมิ Mind Map การศึกษาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ตามท่ีก าหนด

กลุ่มละ 1 โครงการ 
 โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  ประวัติความเป็นมา (ตั้งท าเลการเลือกพ้ืนที่)  
2.  การท ามาหากิน วิถีการท านา การท าไร่ การจับปลา เครื่องมือ 
3.  การปกครอง สายตระกูล เครือข่ายการค้า สินค้า ภายใน ภายนอก  
4.  การแต่งกาย หน้าผม เครื่องนุ่งห่ม 
5.  การสร้างบ้าน การปลูก การรื้อ ความเชื่อ พ้ืนที่ใช้สอย 
6.  ความเชื่อ ประเพณี หมอพิธีกรรมแบบต่างๆ และวงรอบวิถีชีวิต 
7.  หมอยา สมุนไพร ขั้นตอนการบด ต า ปั้น การจัดการรักษา 
8.  ดนตรี ร าร้อง ศิลปะ จิตกรรม ปั้น  
9.  อาหารพื้นบ้าน 
10. ภาษา วรรณคดี คติค าสอน นิทานพื้นบ้าน 

2) การน าเสนอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแนว   
ทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมอปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ศึกษา 

3) การจัดนิทรรศการน าเสนผลการค้นคว้า   ประกอบด้วย 
3.1 การประชาสัมพันธ์ 
3.2 การจัดนิทรรศการ 
3.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
3.4 การแสดง  

 4) จัดท า Infochart และเล่มรายงาน ครอบคลุมประเด็นของโครงงานทั้งหมด 
- ประวัติชุมชน  
- ภูมิปัญญาของชุมชนและการการต่อยอดภูมิปัญญา 
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- ข้อมูลการจัดนิทรรศการ 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 วศิน  ปัญญาวุธตระกูล. 2556. ภูมิปริทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 (ตามเอกสารประกอบการสอนแต่ละหัวข้อ) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 (ตามเอกสารประกอบการสอนแต่ละหัวข้อ) 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลสะท้อนจากาการเรียนของนิสิตในแต่ละสัปดาห์ 
 - การประยุกต์ใช้สิ่งที่นิสิตได้เรียนมาในรูปแบบของการน าเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
 - การปรึกษาและสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - การประชุมกลุ่มระหว่างผู้สอนและการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เรียน 
 - การจัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะด าเนินการทุกครั้งที่มีการวัดผลการเรียนรู้จาก
งานที่มอบหมาย 

1. กิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน วัดผลการเรียนรู้ผ่าน 2 กระบวนการหลัก 
ขั้นตอนแรก คือการทวนสอบความเข้าใจของนิสิตในภาคบรรยายโดยผ่านการถามตอบในชั้นเรียน ชั้นที่สอง 
โดยการตรวจสอบความเข้าใจของนิสิตผ่านการท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. กิจกรรมนอกชั้นเรียน ได้แก่ การประเมินผลจากผลงานของกิจกรรมที่นิสิตได้ด าเนินการ และ
การตรวจสอบจากบันทึกการเรียนรู้ที่นิสิตท าส่ง 

3. การสอบ จะมีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดการด าเนินชีวิต การประเมินการสอน 
และการสะท้อนผ่านใบกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิต จะน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนิสิต และพัฒนาคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


