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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1634418 ชื่อวิชา การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          Knowledge and Local  Wisdom Management 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556  2561 
  2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ     วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์ 
 2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 303  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

2.1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มี 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2.1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 2.1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

2.1.5 เพ่ือใหน้ักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
พัฒนาวิธีการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยการบริการสังคม

แบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้แนวคิดจิทัลของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
        แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้ การจัดการระบบการ
ค้นคืน การบริการและการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ วย
กระบวนการจัดการความรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          Concepts and principles of knowledge, local wisdom and knowledge 
management; management, systems organization, retrieval, services  and 
dissemination of knowledge and local wisdom;  local wisdom preservation;  
relationship between knowledge management and local wisdom; the use of 
knowledge management system for local wisdom integration; the use of technology 
for knowledge and local wisdom management 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Line  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธสีอน วิธปีระเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวนิัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน  
3.มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ ดี 
ต่อผู้อื่น   
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
5.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การด าเนินโครงการ ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน กิริยามารยาท
ในการพูด และความซื่อสตัย ์
3. อาจารย์ใหน้ักศึกษาฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น
และกลา้แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดย
อาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ในการเรยีนรู้โดยบริการ
สังคมแบบอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งเสรมิชุมชนการ
เรียนรูด้ิจิทัลเชิงรุก และจติสาธารณะแก่
หนว่ยงานท่ีขอรับบริการวิชาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแบบอเิล็กทรอนิกส ์
2. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
3. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในช้ันเรียน และการท าโครงการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส ์
4. สังเกตจากพฤติกรรมการสื่อสารกับเพื่อนใน
ช้ันเรียนและอาจารย์ รวมถึงร่องรอยการสื่อสาร
ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา WBSC LMS และการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
1-15 

 
15% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธสีอน วิธปีระเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสน เทศศาสต ร์  และศาสต ร์อื่ นที่
เกี่ยวข้อง  
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัต ิ
3. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ แนะน า
ตัวอย่างผลงานบริการวิชาการโดยเชือ่มโยงกับ
การบริการวิชการทางอิเล็กทรอนกิส์กับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และกรณีศึกษาเกีย่วกับการจัดการความรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อบรกิารวิชาการแก่
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน 
2. อาจารย์พิจารณาผลการเรยีนรูท้ี่นักศึกษาได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวอยา่งและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจดัการความรู้และภมูปิัญญาท้องถิ่น 
แล้วสามารถสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ สามารถบรูณาการความรู้และ
สามารถเลือกใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 
3. ความเป็นชุมชนการเรยีนรูด้ิจิทลัเชิงรุก 

 
1-15 

 
20% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1.มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ 
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้ อย่าง 
สร้างสรรค์  

 
1. อาจารย์จัดกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏบิัติด้วย 
โครงการบริการวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้จากการเรยีน
น ามาคิดสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อบรกิารวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสรุป น าเสนอผลงานด้วย
สื่อสรา้งสรรค์ (Creative Presentation) 

 
1. อาจารย์พิจารณาจากแนวคดิ ผลการ
วิเคราะหส์ังเคราะห์จากผลงาน และกิจกรรม
จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้จากการเรียนน ามาคดิอย่างเป็นระบบ
และน าไปสู่การแก้ไขปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์
จากการน าเสนอผลงานด้วยสื่อสรา้งสรรคภ์ูมิ

 
1-15 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธสีอน วิธปีระเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ปัญญาท้องถิน่ 
2. ความเป็นชุมชนการเรยีนรูด้ิจิทลัเชิงรุก 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ 
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได 
 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมโดยบริการสังคมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมชุมชนการเรยีนรู้
ดิจิทัลเชิงรุก และจิตสาธารณะแกห่น่วยงานท่ี
ขอรับบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ทีด่กีับชุมชนผ่าน
กิจกรรมโครงการบริการวิชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่ 
 
 

 
 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุม่อย่างสร้างสรรค์  
2.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้า
การจัดท าโครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบ ความคิด
สร้างสรรค์ในเขยีนโครงงาน 
3. การน าเสนอผลงานด้วยสื่อสร้างสรรค์และ
ความพึงพอใจของชุมชนผู้รับบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

2,4,5,11, 
12,13,14,

15 

 
 

15 % 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
1. อาจารยให้นักศึกษาท ากิจกรรมพดูคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในการทบทวนบทเรียนหรือใน
การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์

 
 
1. อาจารย์สังเกตจากการพดูคุยสรุป วิเคราะห์
สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มี
การการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

 
 

15 

 
 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธสีอน วิธปีระเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ 
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่ อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับสถานการณ์  
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้ 
อย่างเหมาะสม 
 

สังเคราะห์ในประเด็นตา่ง ๆ  
2.อาจารย์ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมโดยบริการ
สังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสรมิชุมชนการ
เรียนรูด้ิจิทัลเชิงรุก 
3.อาจารย์ให้นักศึกษาน าเสนอโครงการหน้าช้ัน
เรียนโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการน าเสนอ 
อาจารย์จดัเวทีอภิปราย เสวนาผลการด าเนิน
โครงงาน การแก้ไขปรับปรุงสื่อสรา้งสรรค์ แล้วท า
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาผา่น You Tube 
 

เหมาะสมกับสถานการณ ์
 2. อาจารย์พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการ
น าเสนอโครงการโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
น าเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ  
3. การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อบรกิารวิชาการแก่
ชุมชน และสามารสร้างชุมชนการเรียนรู้ดจิิทัล
เชิงรุกของนักศึกษา 
 



8 
 

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

1. ส่ งงาน ไม่ ต รงต าม
ก าหนด 
2. มีการอ้างอิง 
 

1. ส่ งงาน ไม่ ต รงต าม
ก าหนด 
2. ก า ร อ้ า ง อิ ง ถู ก  > 
50 % 
 

1. ส่ งงาน ไม่ ต รงต าม
ก าหนด และการอ้างอิง
ถูก > 80 % 
2. ส่งงานตามก าหนด
และการอ้ างอิ งถู ก  >  
50 %  
 

1. ส่งงานตามก าหนด 
2. ก า ร อ้ า ง อิ ง ถู ก  > 
 80 % 
 

1. ส่งงานตามก าหนด 
2. การอ้างอิงถูกทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ด้านความรู ้
(K) 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ท า
แบบทดสอบผ่าน 60 % 
2. มีความสามารถบรูณา
การศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการแก่ ชุมชนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ท า
แบบทดสอบผ่าน 70 % 
2. มีความสามารถบรูณา
การศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการแก่ ชุมชนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ท า
แบบทดสอบผ่าน 80 % 
2. มีความสามารถบูรณา
การศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการแก่ ชุมชนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ท า
แบบทดสอบผ่าน 90 % 
2. มีความสามารถบรูณา
การศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการแก่ ชุมชนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ท ำ
แ บ บ ท ด ส อ บ ผ่ า น  
100 % 
2. มีความสามารถบูรณา
การศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการแก่ ชุมชนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านการ
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

การรับบริการวิชาการ
เกินร้อยละ 50 

การรับบริการวิชาการ
เกินร้อยละ 60 

การรับบริการวิชาการ
เกินร้อยละ 70 

การรับบริการวิชาการ
เกินร้อยละ 80 

ประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการวิชาการ
ร้อยละ 90 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ไปสู่ ก ารสร้ าง
ช้ินงานได้ > 40 % 
2. ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผ่ า น ก า ร
ด าเนินโครงการผ่านร้อย
ละ 50 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ไปสู่ ก ารสร้ าง
ช้ินงานได้ > 50 % 
2. ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผ่ า น ก า ร
ด าเนินโครงการผ่านร้อย
ละ 60 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ไปสู่ ก ารสร้ าง
ช้ินงานได้ > 60 % 
2. ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผ่ า น ก า ร
ด าเนินโครงการผ่านร้อย
ละ 70 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ไปสู่ ก ารสร้ าง
ช้ินงานได้ > 70 % 
2. ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผ่ า น ก า ร
ด าเนินโครงการผ่านร้อย
ละ 80 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ไปสู่ ก ารสร้ าง
ช้ินงานได้ > 80 % 
2. ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผ่ า น ก า ร
ด าเนินโครงการผ่านร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 60 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 
 
 
 
 
 

1. ร่วมกิจกรรมใน ช้ัน
เรียน  
 

1. ร่วมกิจกรรมใน ช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
 

1. ร่วมกิจกรรมใน ช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกับ
ผู้ อื่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

1. ร่วมกิจกรรมใน ช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกับ
ผู้ อื่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
4. มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตน เองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  แล ะ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์  

1. ร่วมกิจกรรมใน ช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกับ
ผู้ อื่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
4. มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตน เองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่ ว ม กิ จ ก รรม  แล ะ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์  
5. มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ช้ินงานได้
ส าเร็จ > 50 %  

ร้อยละ 60 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

1. สามารถวิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
60 % 
2. ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ดิจิทัล เพื่ อการสื่อสาร
และการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์  > 
60 % 

1. สามารถวิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
70 % 
2. ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ดิจิทัล เพื่ อการสื่อสาร
และการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์  > 
70 % 

1. สามารถวิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
80 % 
2. ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ดิจิทัล เพื่ อการสื่อสาร
และการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์  > 
80 % 

1. สามารถวิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
90 % 
2. ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ดิจิทัล เพื่ อการสื่อสาร
และการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์  > 
90 % 

1. สามารถวิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  
100 % 
2. ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ดิจิทัล เพื่ อการสื่ อสาร
และการบริการวิชาการ
แ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  
100 % 

 
 
 

ร้อยละ 60 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน  
สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล และการท าโครงงาน 

1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของ
รายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรยีน
การสอน การจดัการเรียนการสอนแนว
ดิจิทัลเชิงรุก (Digital Active Learning) 
โดย การเรียนรู้โดยบริการสังคมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมชุมชนการ
เรียนรูด้ิจิทัลเชิงรุก 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมนิผลการ
เรียนในแตล่ะสัปดาห ์
4. แนะน าหนังสือประกอบการเรยีน 
5. แนะน าเว็บไซต์ประจ ารายวิชา wbsc 
LMS การสร้างชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล
เชิงรุกผ่านโดยใช้เครื่องมือบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน ์
6. ถาม-ตอบข้อสงสัย 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา wbsc LMS 
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสรา้ง
ชุมชนการเรียนแนวดจิิทัลเชิงรุก 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน และแต่งกายถูก
ระเบียบ (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแตล่ะกิจกรรม (K, C) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

7. ทดสอบก่อนเรียน 
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้ 
- ความหมายของความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ทดสอบก่อนเรียน 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรมการส ารวจภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนที่นักศึกษาสนใจเพื่อบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ สนทนาแลกเปลี่ยน
กับผู้เรยีนเกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ
ของความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น และ
การจัดการความรู ้
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม “แนวคดิการ
จัดการความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น” 
การส ารวจภูมปิัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่
นักศึกษาสนใจ 
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. แบบทดสอบกอ่นเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I) 
4. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

3 
 (4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้ 
(ต่อ) 
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค 
 

1. ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่ 2 อาจารย์
จัดกิจกรรมถาม-ตอบ กับนักศึกษา 
2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน
เกี่ยวกบัแนวคิดและหลักการของความรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละภมูิภาค 
และในชุมชนที่สนใจ เพื่อสรา้งแรงบันดาล
ใจ กระตุ้นความอยากรู้ แล้วน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนเกี่ยวกับแนวคดิการด าเนนิ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2. คลิป VDO เกี่ยวกับความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู ้
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม “การจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ภูมิ ภาค  และใน ชุมชนที่ นั กศึ กษา
สนใจ” 
4. บล็อกในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา 
wbsc LMS 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M)  
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I)  
4. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน การ
น าเสนอแรงบันดาลใจหน้าช้ันเรียน และใน
เว็บไซต์ประจ ารายวิชา wbsc LMS และใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (K, C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

โครงการบริการวิชาการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่ 
3. นักศึกษาน าเสนอสิ่งทีเ่ป็นแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
โดยการบริการวิชาการ ลงในเครือข่าย
สังคมออนไลน ์
4.ทดสอบหลังเรียน 
 

5. แบบทดสอบหลังเรียน kahoot 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 การจัดการระบบการค้นคืนความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดการระบบความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าสร้างความรู ้การ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน 
ด้วยการบริการวิชาการ สรุปความคิด
เกี่ยวกับการจดัการระบบการค้นคนื
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมใบงาน 
“การจัดระบบความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” เพื่อการส่งเสริมบริการวิชาการ
ภูมิปัญญาดิจิทัล แล้วน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
4. นั ก ศึ ก ษ าน า เส น อ แ น วท า งก า ร

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการจัดระบบ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ใบงานกิจกรรมกลุ่ม “การจัดระบบ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
4. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา wbsc LMS 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I)  
4. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน การ
น าเสนอผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(K, C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

แก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดระบบ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 การจัดการระบบการค้นคืนความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
- การค้นคืนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่ 4 อาจารย์
จัดกิจกรรมถาม-ตอบ กับนักศึกษา 
2. นักศกึษาค้นคว้า เทคนิคการคน้คืน
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น สรุป
ความคิดเกีย่วกับการค้นหาความรูแ้ละภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3.นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมใบงาน ฝึก

ปฏิบัติ“การค้นคืนความรู้และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น” เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ

บริการวิชาการภูมิปญัญาท้องถิ่น แล้ว

สรุปน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอ best 

practice การค้นคืนความรู้และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น และแนวทางการบริการวชิาการ

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการค้นคืน
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏบิัติ “การ
ค้นคืนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
4. เว็บไซต์ ฐานข้อมลู กฤตภาค e-
Book ที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญาท้องถิ่น 
5. สื่อ MOOC เนื้อหาเกี่ยวกับภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6. แบบทดสอบหลังเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I)  
4. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

5. ทดสอบหลังเรียน 

 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การบริการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
- ความส าคัญของการบริการความรู้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  
- ประเภทของการบริการความรู้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับการ
บริการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “บริการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
4. แนะน าเรื่องการเตรียมตัวและการ
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีเกีย่วกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
แบบอิเล็กทรอนิกส าหรับชุมชนภมูิปัญญา
ท้องถิน่ 
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO การบริการความรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ใบงาน “การบริการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน kahoot 
 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การบริการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 
- หลักการบริการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- แหล่งบริการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับการ
บริการความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน  “แหล่ง
บริการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
3. นักศึกษาด าเนินกิจกรรมโครงการ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการบริการ
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3. ใบงาน “แหล่งบริการความรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น” 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพดูคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาจากผลการน าเสนอ
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

บริการวิชาการแบบอเิล็กทรอนิกส าหรับ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิน่ น าเสนอ
ประสบการณ์และความรู้ทีไ่ด้จากด าเนิน
กิจกรรมบริการวิชการแบบดิจิทลัที่
เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4. นักศึกษารวมรวม จัดหมวดหมูแ่หล่ง
บริการความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
บล็อก และแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่าน
เครือข่ายสังคมมออนไลน ์
5. ทดสอบหลังเรียน   

4. บล็อกในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา 
wbsc LMS และเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์
5. แบบทดสอบหลังเรียน kahoot 

ประสบการณ์และความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแบบอิเล็กทรอนิก
ส าหรับชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่ (K, C, N)  
 5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- ความหมายของการเผยแพร่ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- กระบวนการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติการด้วยการ
วิเคราะห์ ประเมิน เลือก วิธีการจัดการ 
และสังเคราะห์ข้อค้นพบ สรุปความคิด
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “การ
เผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล” 
4. แบ่งกลุ่มท าโครงการบริการวิชาการ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2.คลิป  VDO เกี่ ยวกับการเผยแพร่
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ใบงาน “การเผยแพร่ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
4. ใบรายชื่อแหล่งภูมิปญัญาท้องถิ่น 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

แบบอิเล็กทรอนิกส าหรับชุมชนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แล้วสรุปเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนในสัปดาห์ที่ 15 
 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 
- รูปแบบการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่ 8 อาจารย์
จัดกิจกรรมถาม-ตอบ กับนักศึกษา 
2. นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับรูปแบบ
การเผยแพร่ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิน่
ในกลุ่มของนักศึกษาท่ีต้องการสรา้งสรรค์
สื่อภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3. ทดสอบหลังเรียน  

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เกี่ยวกับกรณีศึกษา
บุคคลตัวอย่างท่ีเผยแพรค่วามรูด้้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
3. แบบทดสอบหลังเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- ความหมายของการปกป้องคุ้มครองความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- หลักการปกป้องคุ้มครองความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับ
หลักการปกป้องคุ้มครองความรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “หลักการ
ปกป้องคุ้มครองความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เกี่ยวกับหลักการปกป้อง
คุ้มครองความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.ใบงาน “หลักการปกป้องคุ้มครอง
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น” 
4. สื่อ MOOC เนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

 
11 

(4 ชม.) 
บทที่ 5 การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 
- วิธีการปกป้องคุ้มครองความรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
- ความส าคัญของการปกป้องคุ้มครองความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับ
ความส าคญัของการปกป้องคุ้มครอง
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน 
“ความส าคญัของการปกป้องคุ้มครอง
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น” น าเสนอ
แนวทางอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ทดสอบหลังเรียน    

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เกี่ยวกับความส าคญัของ
การปกป้องคุ้มครองความรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 3. ใบงาน “ความส าคัญของการ
ปกป้องคุ้มครองความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 

12 
(4 ชม.) 

บทท่ี 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ความหมายของการเช่ือมโยงความรู้  
- ความหมายของการเช่ือมโยงจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- รูปแบบของการเช่ือมโยงจัดการความรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- วิธีการเช่ือมโยงการจัดการความรู้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงการจดัการความรู้กับภมูปิัญญา
ท้องถิ่น 
3. นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้า
โครงการบริการวิชาการแบบอิเล็กทรอนิก
ส าหรับชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่ 
4. ทดสอบหลังเรียน   
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการเช่ือมโยง 
การจัดการความรู้กับภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
kahoot 
 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

13 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
- ความหมายของการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- กระบวนการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
- ประโยชน์ของการบูรณาการภูมปิัญญา
ท้องถิ่นด้วยกระบวนการจดัการความรู ้
 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย ประโยชน์
ของการบูรณาการภมูิปัญญาท้องถิ่นด้วย
กระบวนการจดัการความรู ้
3. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน 
“ประโยชน์ของการบูรณาการภูมปิัญญา
ท้องถิ่นด้วยกระบวนการจดัการความรู้” 
4. ทดสอบหลังเรียน   
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เกี่ยวกับความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. ใบงาน “ประโยชน์ของการบูรณา
การภูมิปญัญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้” 
4. สื่อ MOOC เนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้
5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
kahoot 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกจิกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ความหมายของการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักศึกษาสรุปความคดิเกี่ยวกับ 
การบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นดว้ยการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรูแ้ละ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่าง การบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่น
ด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลแล้วน าเสนอ
อภิปรายหน้าช้ันเรียน 
4. ทดสอบหลังเรียน    

1.  บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. สื่อ MOOC เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการความรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
kahoot 
 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สงัเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาการน าเสนองานศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่าง การบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่น
ด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (K, C, N) 
4. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

15 
(4 ชม.) 

น าเสนอโครงการบริการวิชาการแบบ 
อิเล็กทรอนิกส าหรับชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่ 

1.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าช้ันเรียน 
2. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
3.อาจารย์และนักศกึษาแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
4. นักศึกษาอัพโหลดผลงานขึ้น  You 
Tube และแพลตฟอร์มภูมิปัญญาดิจิทัล 

1.เทคโนโลยีดิจิทัลน าเสนอโครงการ
บริการวิชาการแบบอิ เล็กทรอนิ ก
ส าหรับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าช้ัน
เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย  
2. สือสังคมออนไลน ์
3. แพลตฟอร์มภมูิปัญญาดิจิทลั 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรยีน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมกลุม่ (I) 
4. พิจารณาผลน าเสนอผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแบบอิเล็กทรอนิก
ส าหรับชุมชนภมูิปัญญาท้องถิน่หน้าช้ันเรียน 
(K, C, N) 
5. พิจารณาจากการตอบค าถาม (K, C) 
6. พิจารณาโครงงาน (K, C, N) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - จิตพิสัย         15 % 
  - กิจกรรมในชั้นเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์   45 % 
  - โครงการ         20 % 
  - สอบปลายภาค       20 % 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ฐิติยา เนตรวงษ์. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
ฐิติยา เนตรวงษ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 1) วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที 
 2) เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก สื่อ Thai MOOC 
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) บทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหารายวิชาวิชาการจัดการความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3) Krot Leksomboon, Chalempol Kongjit and Monton Onwanna. (2018). The 

Wisdom Digital Archive : Local Healing Process by Lan Na Traditional Healer. Veridian 
E-Journal, Silpakorn University Interational (Humanities, Social Sciences and Art). 
11(4), 390-404. 

4) Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigranta and Digital 
Natives to Digital Wisdom. Innovate: Journal of Online Education. 5(3), Article 1. 

5) Sreenivasulu, V. (2000). The role of a digital librarian in the management of 
digital information systems.  The Electronic Library. 18(1), 12-20. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
       3) ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และ eassessment 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) ใช้แบบเสนอข้อคิดเห็น  

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม ✓  ✓ 
ความรู้ ✓ ✓ ✓ 
ทักษะทางปัญญา ✓  ✓ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

✓  ✓ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

✓ ✓ ✓ 

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 


