
 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  
 

 

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา 
 

ชื่อวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
    ภาษาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
    ภาษาอังกฤษ Information Technology for Local Information Management 
คําอธบิายรายวิชา (นําเสนอรายละเอียดเน้ือหาของรายวิชาอย่างย่อ) 
    แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่น                 
    รายวิชาน้ี ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสารสนเทศท้องถิ่นในสงัคมยุคดิจิทัล สามารถแสวงหาและจัดการสารสนเทศ
ท้องถิ่น โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มุ่งรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผล ผลิต และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร ์
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา  

LO1: ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นได้   
LO2: ผู้เรียนสามารถจําแนกแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้  
LO3: ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้     

     LO4: ผู้เรยีนสามารถอธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
     LO5: ผู้เรยีนสามารถอธิบายการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นได้ 
วัตถุประสงค ์ 
LO 1: ผู้เรียน
สามารถบอก
แนวคิด
สารสนเทศ
ท้องถิ่นได้   

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงคน์ําทาง  
LO 1.1 บอกความหมายและความสําคัญของสารสนเทศทอ้งถิ่นได้   
LO 1.2 อธิบายลักษณะและประเภทของสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 
 

วัตถุประสงค ์ 
LO 2: ผู้เรียน
สามารถจําแนก
แหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นได้ 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงคน์ําทาง  
LO 2.1 อธิบายแนวคิดเก่ียวกับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
LO 2.2 จําแนกแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 
 

วัตถุประสงค ์ 
LO 3: ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
กระบวนการ
จัดการ
สารสนเทศ
ท้องถิ่นได้     
 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงคน์ําทาง  
LO 3.1 อธิบายแนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
LO 3.2 อธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์  
LO 4: ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
การประยุกต์
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ
สารสนเทศ
ท้องถิ่นได้ 
 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงคน์ําทาง  
LO 4.1 อธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
LO 4.2 อธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 
 
 

วัตถุประสงค์  
LO 5: ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
การบริการและ
การเผยแพร่
สารสนเทศ
ท้องถิ่นได้ 
 

วัตถุประสงค์ย่อย หรือ วัตถุประสงคน์ําทาง  
LO 5.1 อธิบายประเภทและประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
LO 5.2 อธิบายวิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นได้ 
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บทเนื้อหาที่ 1  แนวคิดสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 1: ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นได้   
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 1.1: บอกความหมายและความสําคญัของสารสนเทศท้องถิ่นได้   

ใจความสําคญั 
1. ความหมายของสารสนเทศทอ้งถิ่น  
2. ความสําคัญของสารสนเทศทอ้งถิ่น   
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั) 

1.  สารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง ข้อมูลสําคญัที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถิ่น เป็นข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ประชาสัมพันธ์  โดยสารสนเทศท้องถิ่นมุ่งเน้นความรู้ในเชิงวัฒนธรรมที่เน้นภูมิปัญญาที่สะสมมาจากการปฏิบัติจริง  และถ่ายทอดกัน

มาเป็นเวลาช้านาน จึงนําข้อมูลมาจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน  
2.  สารสนเทศท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการศกึษา วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ สังคม การพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ในการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลอย่างเป็นระบบ 
เพื่ออํานวยประโยชน์และถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 
 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 

 …………………………. 
……………………………….. 

 

บทเนื้อหาที่ 1  แนวคิดสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 1: ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นได้   
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 1.2: อธิบายลักษณะและประเภทของสารสนเทศท้องถิ่นได้ 

ใจความสําคญั 
1.  ลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่น 
2.  ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 

เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  
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เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั 1) 

1.  ลักษณะสําคัญของสารสนเทศท้องถิ่น สรุปได้ว่า เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ยาวนานจาก 

รุ่นสู่อีกรุ่น มลีกัษณะประสมประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันระหว่างความเป็นท้องถิ่น ความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคแต่ละ

ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหา การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของบุคคลในท้องถิ่นให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.  ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ โดยจําแนกตามลักษณะของสื่อ จําแนกตามเนื้อหา และ
จําแนกตามแหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่น ดังนี้ จําแนกตามลักษณะของสื่อ ได้ 6 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทลั 
สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน และวัสดุจริง  การจําแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเนื้อหา สามารถจาํแนกเป็น 9 สาขา  คือ สาขาเกษตรกรรม 
สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สาขาแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการธุรกิจ
ชุมชนและสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม  สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาปรัชญา ศาสนาและประเพณี และสาขาอาหารและโภชนาการ 
และการจําแนกตามแหล่งบรกิารสารสนเทศท้องถิ่น มี 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่นประเภทสถาบัน แหล่งบริการ
สารสนเทศท้องถิ่นประเภทบุคคล และแหลง่บริการสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต     

 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 
 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 

 …………………………. 
……………………………….. 
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บทเนื้อหาที่ 2  มาทําความรู้จักแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันดีกว่า 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 2: ผู้เรียนสามารถจําแนกแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 2.1: อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ 

ใจความสําคญั 
1.  ความหมายของแหล่งสารสนเทศท้องถิน่ 
2.  ความสําคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิน่ 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั) 

1.  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง แหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ที่ผ่านการประมวลผลและจดบันทึกไว้ใน

รูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น  ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน อาหาร

พื้นบ้าน  วรรณกรรมท้องถิ่น ประเพณีความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น   

2.  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นล้วนมีความสําคัญด้านการเรียนการสอน ด้านการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น  ด้าน

การศึกษาวิจัยท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน ด้านการสื่อสารในชุมชน ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี   

ทําให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้อมูล สามารถนําสารสนเทศในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วม 
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 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 
 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 

 …………………………. 
……………………………….. 

 

บทเนื้อหาที่ 2  มาทําความรู้จักแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันดีกว่า 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 2: ผู้เรียนสามารถจําแนกแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 2.2: จาํแนกแหล่งสารสนเทศท้องถิน่ได้ 

ใจความสําคญั 
1.  ประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
2.  กรณีศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 

เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั 1) 
1.  การจําแนกประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น จําแนกตามแหล่งที่เกิด  ได้แก่ แหล่งสารสนเทศคําบอก แหลง่สารสนเทศที่เป็น
เอกสาร แหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็นเอกสาร  ตลอดจนแหลง่สารสนเทศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนการ
จําแนกแหล่งสารสนเทศตามแหล่งผลิตและบริการสารสนเทศ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม เช่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสถาบัน แหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่นบุคคล แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสื่อมวลชน  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
ประเภทชุมชนและแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง  
2.  กรณีศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  
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เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

บทเนื้อหาที่ 3  กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 3: ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้     
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 3.1: อธิบายแนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

ใจความสําคญั 
1.  แนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
2.  วงจรการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั) 
1.  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นใช้หลักการและการจัดการสมัยใหม่โดยอาศัยกระบวนการและองค์ความรู้ในการดําเนินการ 
โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างความสามารถในการจัดการและภาวะผู้นํา เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแต่ละชุมชนให้อยู่
ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นมาใช้จัดการ โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานที่เป็นระบบ
สารสนเทศให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมมีาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้และนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป   
2. วงจรการจัดการสารสนเทศเป็นการดําเนินงานการไหลของเอกสารในองค์กรและวงจรการไหลของสารสนเทศในระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงกระบวนการผลิตและบริการ และเทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลและการเผยแพร่
สารสนเทศ 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 
 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 
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บทเนื้อหาที่ 3  กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 3: ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้     
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 3.2: อธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

ใจความสําคญั 
1.  กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
2.  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนาม 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 

เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั 1) 
1.  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นเริ่มต้นจากการดําเนินงานตามกระบวนการ ประกอบด้วย การรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่น การจัดหา
สารสนเทศท้องถิ่น การวิเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูล การประมวลข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ โดยผ่านการ
ประมวลผลการใช้ข้อมูลท้องถิ่น และดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นหากมีข้อที่ต้องแก้ไข 
2.  การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนามมีขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การ
จําแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอผลการศึกษา   
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เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

บทเนื้อหาที่ 4  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 4: ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 4.1: อธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 

ใจความสําคญั 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
2.  กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั) 
1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดการดําเนินงาน โดยนําไปประยุกต์กับงานเกี่ยวกับเนื้อหาในองค์กร การผลิต 
การเผยแพร่ การจัดเก็บ และการบํารุงรักษา และนําเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว  
ประหยัดเวลาในการสืบค้น ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 
2.  การแนะนําการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นต่างๆ  
3.  การแนะนําโปรแกรมฟรแีวร์ Dspace เป็นโปรแกรมทีใ่ช้สําหรับการจัดการสารสนเทศเป็นคลังเก็บสารสนเทศทีเ่ป็นดิจิทัลของ
องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งโปรแกรมมรีูปแบบมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล Metadata แบบ Dublin Core โดยกําหนดตัวดัชนีต่างๆ 
ของข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาเอกสารที่ถูกแปลงในรูปแบบของดิจิทัล มรีูปแบบการทํางานที่หลากหลายช่วยจัดการเอกสารต่างๆ 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
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บทเนื้อหาที่ 4  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 4: ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 4.2: อธิบายการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่น 

ใจความสําคญั 
1.  หลักการและองค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
2.  ตัวอย่างในการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ  

เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั1) 
1.  ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และความสาํคัญต่อการดําเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ผังเมือง การจราจรและการขนสง่ ความมั่นคงทางการทหาร ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจ เป็นต้น  
2.  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)  
3.  องค์ประกอบของขั้นตอนการดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในระบบ บุคลากร และวิธีการดําเนินงาน  
4.  การแนะนําโปรแกรมฟรแีวร์ Google Earth เป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
และนําเสนอขอ้มูล  
5.  ขั้นตอนการจัดการข้อมูลในโปรแกรมฟรีแวร์ Google Earth แบ่งออกเป็น  3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และ
การนําเสนอข้อมูล 
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เอกสารที่ 2 โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา  



 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

บทเนื้อหาที่ 5  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 5: ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 5.1: อธิบายประเภทและประเด็นสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศทอ้งถิ่นได้ 

ใจความสําคญั 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศทอ้งถิ่น 
2.  ประเภทและประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั) 
1.  การบริการสารสนเทศเป็นกิจกรรมสําคัญของการดําเนินงานด้านสารสนเทศท้องถิ่น  ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้สารสนเทศท้องถิ่น 
เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง หรือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง ช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ช่วยใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยผ่านกิจกรรม การกระทํา หรือผลประโยชน์ที่องค์กร
สารสนเทศ เช่น ห้องสมุด  และแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม  
2.  การบริการสารสนเทศท้องถิ่นมีทั้งบริการพื้นฐาน และบริการพิเศษ งานบริการสารสนเทศท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  และส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศท้องถิ่น รวมทั้งมีประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่นทีเ่ป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้งานบริการสารสนเทศท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 

 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 

 …………………………. 
……………………………….. 

 

บทเนื้อหาที่ 5  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิ่น 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO 5: ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิ่นได้ 
 วัตถุประสงค์ย่อย LO 5.2: อธิบายวิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นได้ 

ใจความสําคญั 
1.  วิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
2.  กรณีศึกษาการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
 

วิธีการนาํเสนอเนื้อหา 
 อาจารย์+ฉากเสมือน
(มี Infographic ภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ประกอบ) 
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เนื้อหา (ตามใจความสาํคญั 1) 
1.  วิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นมี 4 วิธีการ ได้แก่ 1) วิธีการเผยแพร่เชิงวิชาการ เช่น  การประชุมการสัมมนาเชิงวิชาการ 2) 
วิธีการเผยแพร่ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ละคร บทเพลง  การเล่านิทาน  การแสดง  3) วิธีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  
วิทยุ 4) วิธีการเผยแพร่ผ่านสือ่ต่างๆ จะเน้นวิธีการเผยแพร่ในรูปสื่อต่างๆ เช่น วิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นมีทัง้การเผยแพร่เชิงรุก 
และการเผยแพร่เชิงรับ  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร ่ได้แก่ การใหข้่าว การให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ภายใน และการมีสิง่สร้างเอกลักษณ์องค์การ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทลั สื่อบุคคล 
2.  กรณีศึกษาหน่วยงานที่ให้บริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปราย 
 Animation 
 สาธิต หรือ 
สถานการณ์จําลอง 
 ถ่ายทําในสถานที่จริง 
หรือ ลงพื้นที่ 

 …………………………. 
……………………………….. 
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โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหา 
โครงสร้างรายวิชา 

 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
แนะนําวิชา 
  แบบสอบถามก่อนเริ่มเรียน 

แบบทดสอบความรู้เบ้ืองต้นก่อนเร่ิมเรียน  
แนะนําวิชาและบทเรียนออนไลน์ /ทําความรู้จักเพ่ือนร่วมเรียน (Discussion) 

 
บทที่ 1:  แนวคิดสารสนเทศท้องถ่ิน 

1.1 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศท้องถิ่น 
1.2 ลักษณะของสารสนเทศท้องถิ่น 
1.3 ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น 
ทบทวนบทเรียน 
แบบทดสอบหลังบทเรียน 
 

บทที่ 2: มาทาํความรู้จักแหล่งสารสนเทศท้องถ่ินกันดีกว่า 
2.1 ความหมายและความสําคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
2.2 ประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
2.3 กรณีศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
ทบทวนบทเรียน 
แบบทดสอบหลังบทเรียน 

 
บทที่ 3: กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 

3.1 แนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
3.2 วงจรการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
3.3 กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
3.4 การจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่นภาคสนาม 
ทบทวนบทเรียน 
แบบทดสอบหลังบทเรียน 

 
บทที่ 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 

4.1 ทําความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
4.2 กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่น 
4.3 หลักการและองค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
4.4 กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารเทศเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
ทบทวนบทเรียน 
แบบทดสอบหลังบทเรียน 
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บทที่ 5: การบริการและการเผยแพรส่ารสนเทศท้องถ่ิน 
5.1 ทําความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น 
5.2 ประเภทและประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น 
5.3 วิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 

 5.4 กรณีศึกษาการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิ่น 
 ทบทวนบทเรียน 

แบบทดสอบหลังบทเรียน 
 
Final Exam: วัดผลประมวลความรู ้

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


