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1.   คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สารสนเทศศึกษา 
2.   ภาคเรียน/ปการศึกษา  2/2552 
3.  รหัสและชื่อวิชา  (ภาษาไทย) 245374 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
  (ภาษาอังกฤษ) Electronic Document Management 
4.  จํานวนหนวยกิต  2(2-0-4)  หนวยกิต 
5.  สถานภาพของรายวชิา วิชาเอกบังคับ        
6.  ผูสอน   อาจารยวรรณประภา  เอีย่มฤทธ์ิ 
7.  สถานที่ติดตอ   ภาควิชาสารสนเทศศึกษา (QS2 401) 
8.  เวลาที่ติดตอ  (Office hours)  อังคาร และพฤหัสบดี  เวลา 9.00 -12.00 น. 
9.  คําอธิบายรายวิชา      กระบวนการคดัเลือก ตรวจสอบ รวบรวม และจัดการระเบียนขอมูลของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เมทาดาทา และมาตรฐานที่เกีย่วของ เทคนิคการจัดทําดัชนี การวิเคราะหและ
ประเมินระบบที่ใชจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกฎหมายทีเ่กีย่วของกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
10. วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อใหผูเรียนสามารถคัดเลือก ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

2)  เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการระเบียนขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 3)  เพื่อใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร 
      อิเล็กทรอนิกส 
 4)  เพื่อใหผูเรียนวเิคราะหและประเมินระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
11. วิธีการเรียนการสอน 

1) บรรยาย 
2) อภิปรายซักถาม 
3) อภิปรายกลุม 
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13. งานที่มอบหมาย 
 1. สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 2. การศึกษามาตรฐานการจดัการเอกสาร 
14.  การประเมินผล 
 1.  สอบกลางภาค      25 % 
 2.  สอบปลายภาค      25 % 
 3.  งานที่ไดรับมอบหมาย      20          % 
 4.  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส    20 % 
 5.  การมีสวนรวมในชัน้เรียน      10 % 
  



15. แผนการเรยีนการสอน 
 

 
สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

1 แนะนํารายวิชา 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

- ความเปนมา / ความสําคัญ/ คุณคา 
- ประโยชนของระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

1. แจกเอกสารประมวลรายวิชา 
2. อภิปรายประเด็นการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3. บรรยายเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

2-3 
 
 
 
 

รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส 
     - สื่อมัลติมีเดีย 
     - ประเภทของไฟลขอมูล 
     - รูปภาพ 

1. อภิปรายประเด็นรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
2. ตัวอยางรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
3. บรรยายสรุปเรื่องรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

4-5 การคัดเลือก ตรวจสอบ รวบรวม เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
      - การคัดเลือกเอกสารเพื่อจัดทําเปนอิเล็กทรอนิกส 
      - ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

1. บรรยายเรื่องการคัดเลือกตรวจสอบ 
รวบรวม เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2. อภิปราย 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

6 เทคโนโลยีการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
     - ระบบนัดหมายอิเล็กทรอนิกส 
     - การสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-book) 

1. บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2. ฝกสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวย 
โปรแกรม Flip album/Author desktop 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
7 ความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

    - ขอควรระวังในการจัดทําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
    - ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 
    - กระบวนการปองกันการเขาถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 

1. บรรยายเรื่องความปลอดภัยของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2. อภิปรายปญหาความไมปลอดภัยของ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 
 

8 สอบกลางภาค    
9 การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต 

      - การใชเทคโนโลยี web 2.0  
      - การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต 

1. บรรยายเรื่องการจัดการสารสนเทศบน
เว็บไซต 
2. ตัวอยางการใชเทคโนโลยี web 2.0 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 
 

10-11 มาตรฐานการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
   
       

1. บรรยายเรื่องมาตรฐานการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2. นิสิตนําเสนอมาตรฐานในการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  :  กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ/ หรือขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน    

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
12-13 เมทาดาทา 

 
1. บรรยายเรื่องเมทาดาทา 
 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

14 การวิเคราะหและประเมินระบบที่ใชในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

1. บรรยายเรื่องการวิเคราะหและประเมิน
ระบบ 
2. นิสิตอภิปรายกลุมการวิเคราะหและ
ประเมินระบบ 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

15 ปญหาของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 1. อภิปรายประเด็นปญหาของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
2. นิสิตและอาจารยสรุปประเด็นรวมกัน 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 

16 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 

1. บรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2.นิสิตและอาจารยสรุปประเด็นรวมกัน 

1. แฟมขอมูล PowerPoint 1.ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายรวมกัน 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
3. ความสามารถในการตอบคําถาม 
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