
ประมวลรายวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
1. คณะ / ภาควชิา       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สารสนเทศศึกษา 
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา   2/ 2552 
3. รหัสและชื่อวิชา วิชา  (ภาษาไทย) 245251 การจัดการเอกสารและสารสนเทศ  

   (ภาษาอังกฤษ) Information and Record Management 
4. จํานวนหนวยกิต  2(2-0-4) 
5. สถานภาพของรายวชิา   วิชาแกน 
6. ผูสอน   อาจารยวรรณประภา  เอีย่มฤทธ์ิ 
7. สถานที่ติดตอ  หอง QS2 401/2 
8.   เวลาที่ติดตอ (Office hour) อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.  
9.  คําอธิบายรายวิชา กระบวนการคดัเลือก จัดหา ตรวจสอบ และจัดการงานเอกสารและ
สารสนเทศในทุกรูปแบบ เทคนิคการรวบรวม การจดัเก็บและจัดทําเครื่องมือเพื่อการคนคืน  
และการใหบริการสารสนเทศ การวิเคราะหและประเมินระบบที่ใชจดัการเอกสารและสารสนเทศ 
10. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหผูเรียนสามารถคัดเลือก จัดหา ตรวจสอบสารสนเทศทุกรูปแบบ 

2)  เพื่อใหผูเรียนสามารถรวบรวม จดัเก็บเอกสารและสารสนเทศ 
3)  เพื่อใหผูเรียนจดัทําเครื่องมือเพื่อการคนคืนเอกสาร และสารสนเทศ 

 4)  เพื่อใหผูเรียนสามารถใหบริการเอกสารและสารสนเทศ 
 5)  เพื่อใหผูเรียนวเิคราะหและประเมินระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ 
11. วิธีการเรียนการสอน 

1) บรรยาย 
2) อภิปรายซักถาม 
3) อภิปรายกลุม 
4)    แบบฝกหดั 
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12. เอกสารประกอบการศึกษา 
จํานงค  หอมแยม. (2536).  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ. กรุงเทพฯ:  ไอเอ็ดพบั 
 ลิชช่ิง. 
ชัชวาลย  วงษประเสริฐ. (2548).  การจัดการสารสนเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 
ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน และ ไพบูลย เกยีรติโกมล.  (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
ณาตยา  ฉาบนาค. (2545).  ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: เอส. พี.ซี. บุคส. 
ไดมอนด  ซูซาน.(2536).  เทคนิคการจัดระบบเอกสาร. เรียบเรียงโดย  ประภาวดี  สืบสนธ.  

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน.  (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพคร้ังที่ 3.กรุงเทพฯ: 

 เอส แอนด จี กราฟฟค. 
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ.  (2540). การเลือกและการจัดหาทรัพยากรหองสมุด. พิมพคร้ังที่ 2.  

กรงุเทพฯ: โสภณการพิมพ. 
ประสงค  ประณิตพลกรัง และคณะ. (2541). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:  

ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546).  สัมมนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:  

เอส. พี. ซี. บุคส. 
รุจิจันทร  พิริยะสงวนพงศ.  (2549).  สารสนเทศทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สุรางค  นพคุณ.  (2540). การจัดการเอกสาร. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิค พร้ินติ้ง. 
Gorman, G.E. (2000). Collection Management. London: Library Association Publishing. 
Krevolin, N. (1986). Records/Information Management and Filing. Englewood Cliff:  
 Prentice-Hall. 
Lee, S. H.  (1999).  Collection Development in the Electronic Environment: Shifting Priorities.  
 New York: Haworth Press. 
Place, I. & Hyslop, D. J.  (1982).  Records management, controlling business information.  
 Reston: Prentice-Hall. 
13. งานที่มอบหมาย 
 1.  อภิปรายตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา  
 2.  ทําแบบฝกหัดการจดัระบบเอกสาร 
 3.  รวบรวมเอกสาร จัดทําแฟมเอกสาร และเครื่องมือชวยคน 
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14.  การประเมินผล 
 1.  สอบกลางภาค      25 % 
 2.  สอบปลายภาค      25 % 
 3.  แบบฝกหัดการจัดระบบเอกสาร    20 % 
 4.  การจัดทําแฟมเอกสาร      20          % 
 5.  การมีสวนรวมในชัน้เรียน      10 % 
   



15.  แผนการเรียนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

1-2 แนะนํารายวิชา 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและสารสนเทศ 

ความหมาย / ความสําคัญ 
วัตถุประสงคของการจัดการ/ ประโยชน 
วงจรชีวิตของเอกสาร 

1. แจกเอกสารประมวลรายวิชา 
2. นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคา
ของเอกสารและสารสนเทศ 
3. บรรยายเรื่องความรูเบื้องตนในการ
จัดการเอกสาร 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

3-4 
 
 
 

ประเภทของเอกสาร 
การคัดเลือก / การจัดหาสารสนเทศ / การรวบรวมเอกสาร 
           
      
 

1. บรรยายเรื่องประเภทของเอกสาร/การ
คัดเลือก / การจัดหาเอกสาร 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
2. ตัวอยางเอกสาร 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

5-6  ระบบการจัดเก็บเอกสารและสารสนเทศ 
       หลักเกณฑการจัดเก็บเอกสาร 
       ระเบียบงานสารบรรณ 
      
      

1. บรรยายเรื่องระบบการจัดเก็บเอกสาร 
2. ทําแบบฝกหัด 
3. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
2. แบบฝกหัด 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการทํา
แบบฝกหัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
7-8  วิธีการจัดเก็บเอกสารและการทําเครื่องมือ 

      การทําดรรชนี 
      คูมือการคนหาเอกสาร 
        

1. บรรยายเรื่องการจัดการเอกสารและ
สารสนเทศ 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
2. แบบฝกหัด 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

9 สอบกลางภาค 
 

   

10 การวางแผนการจัดการเอกสารและสารสนเทศ 
       การเตรียมบุคลากร 
       การใหบริการ 

1. บรรยายเรื่องการวางแผนกาจัดการ
เอกสารและสารสนเทศ 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
2. แบบฝกหัด 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

11  ประเภทของอุปกรณที่ใชในการจัดเก็บเอกสาร    
 
     

1. บรรยายเรื่องระบบสารสนเทศ 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
2. ภาพตัวอยาง 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

12 การประเมินคาเอกสาร และระบบในการจัดเก็บ 
    การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 

1. บรรยายเรื่องการวิเคราะหระบบ 
2. อภิปรายกลุมการประเมินคาเอกสาร 
3. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการอภิปราย 
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หมายเหตุ  :  กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ/ หรือขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน    
 
 
 
 

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
13-14 

 
 
 
 

การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ/การกําหนดระยะเวลา
ในการจัดเก็บเอกสาร 
      การรักษาความปลอดภัย  และกฎหมายเกี่ยวกับการ 
      จัดการเอกสารและสารสนเทศ 

1. บรรยายเรื่องการควบคุมเอกสาร 
การรักษาความปลอดภัย   และกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและสารสนเทศ 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint  1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 

15 ปญหาการจัดการเอกสารและสารสนเทศ 1. อภิปรายปญหาการจัดการเอกสารและ
สารสนเทศ 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 

16 แนวโนมการจัดการเอกสารและสารสนเทศในอนาคต 1. อภิปรายแนวโนมการจัดการเอกสารและ
สารสนเทศในอนาคต 
2. นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 
 

1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 


