
 

 

 

กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2203 -2003  ชื่อวิชา : การจัดเก็บเอกสาร   จํานวน : 2 หนวยกิต 4 ช่ัวโมง 
 

หลักสูตรการศึกษา (Course status) : ปวช. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ ความรูพ้ืนฐาน (Pre-requisite) :  
  

ภาคเรียนท่ี (Semester) : 1/2558     วัน-เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : จันทร 10.20 – 12.20 และ           
        พฤหัส  08.20 - 10.20 
 

ชื่อผูสอน (Instructor) : นางดาวรุง    ไขทา    ท่ีทํางาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

โทรศัพท (Phone) :  089 -7012962     อีเมล (E-Mail) : dowrung.rung42@gmail.com 
 

หนังสือเรียน (Text Book) : สุภาภรณ  เลอเลิศวณิชย. การจัดเก็บเอกสาร : บริษทั สํานักพิมพเอมพันธ, พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 
 

แหลงควาเพ่ิมเติม (Reference) : เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร ผูเรียบเรียงคือ สุภาภรณ เลอเลิศวณิชย 2546, www ที่
เก่ียวของกับรายวิชา การจัดเก็บเอกสาร 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร 
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติที่ดีตองานจัดเก็บเอกสาร 

  

มาตรฐานรายวิชา  
1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร 
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

  

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บเอกสาร คุณสมบัติผูจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ การจัดดัชนี ระบบการจัดเก็บ การจําแนกเอกสาร การยืม 

การคน การโอน และการทําลายเอกสาร 
 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู นักเรียนมีความรูอธิบาย/บอก 

1. การจัดเก็บเอกสาร    2. การเก็บเอกสารตามลําดับตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. การเก็บบัตรตามระบบตัวอักษร   4. ระบบการเก็บเอกสาร 
5. การเก็บเอกสารตามช่ือบุคคลและธุรกิจ ช่ือภูมิศาสตร ช่ือเรื่อง ระบบตัวเลข ระบบไมโครฟลม และระบบคอมพิวเตอร 
6. การควบคุม การโอน และการทําลายเอกสาร  7. งานเก่ียวกับหนังสือราชการ 

ทักษะ 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการเกบ็เอกสาร และนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะสามารถในการจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน และการทําลายเอกสาร 

คุณธรรม 
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1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ   2. ความซื่อสัตย - ความสนใจใฝรู – ความมีมนุษยสัมพันธ 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนนําความรูเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารไปประยุกตในชีวิตประจําวัน และการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผูเรียนมีคุณสมบัติในการเปนผูจัดเก็บเอกสาร 
 3.  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 
 4. ผูเรียนมีความรูในเรื่องของระบบการจัดเก็บเอกสาร การจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน และการทําลายเอกสาร  
 

เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)   
เกณฑการใหคะแนน มี 4 สวน   100% 

   1.  เวลาเรียนการแตงกาย และความประพฤติ   20% 
2.  การสืบคนและรายงานกลุม      20% 
3.  เก็บสะสมระหวางเรียน     40% 
4.  การสอบประมวลความรู     20% 

 

วิธีการสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางดาน

รางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ดังน้ี 
 1.  บรรยายและใหนักเรียนทําการคนควาจากหนังสือ และอินเตอรเน็ต 
 2.  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร 
 3.  มอบหมายงานใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร 
 4.  ใหนักเรียนนําเสนอเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารของแตละหนวยงาน 
 5. การสอนทุกครั้งใชภาพน่ิง หรือ  Power point ประกอบการบรรยาย 
 
การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา (Work Assignments) 

ใหนักเรียนศึกษานําความรูจากการเรียนวิชาการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล (Microsoft Power point) มาประยุกตกับการใชโปรแกรมกราฟก 
(Graphic Program Usage) เพ่ือสรางสื่อนําเสนอเก่ียวกับการใชโปรแกรมกราฟก พรอมทั้งแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละไมเกิน 5 คน ทํา
รายงานกลุมละ 1 เลม กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของเอกสารกับครูผูสอนทุกสัปดาห โดยมีแบบบันทึกความกาวหนาของงานท่ีทํา
ทุกครั้ง (สั่งงานสัปดาหที่ 5 กําหนดสงสัปดาหที่ 15 และนําเสนอผลงานสัปดาหที่ 16-17) 
 

เกณฑการประเมินผล (Assessment) 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย  ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนขั้นตํ่า 
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รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : วิชาการจัดเก็บเอกสาร 18 ครัง้ 72 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

1 ความรูเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร ฟงครูอธิบายเก่ียวกับ
ความสําคัญและความหมาย
ของการจัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงคของการจัดเก็บ
เอกสาร ประเภทของเอกสาร 
องคประกอบในการจัดเก็บ
เอกสาร และประโยชนของ
การจัดเก็บเอกสาร 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือ
แบบเรียน 

ทดสอบ, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบคนขอมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอรเน็ต 

2 หลักเกณฑการเก็บเอกสารตามลําดับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ฟงครูอธิบายเก่ียวกับ
ความหมายของคําที่เก่ียวของ
กับการจัดเก็บเอกสาร 
หลักเกณฑการเรียงลําดับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
หลักเกณฑการจัดลําดับหนวย 
หลักเกณฑการจัดหนวยช่ือ
บุคคล หลักเกณฑการจัดหนวย
ช่ือหางรานหรือองคการธุรกิจ 
หลักเกณฑการจัดหนวยช่ือ
ของหนวยงานที่มิไประกอบ
การคา รวมถึงธนาคาร หรือ
สวนราชการ และช่ือยอตาง ๆ 
และคําบอกสถานท่ีที่ควร
ทราบ 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือ
แบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

3 หลักเกณฑการเก็บเอกสารตามลําดับ
ตัวอักษรภาษาไทย 

ฟงครูอธิบายเก่ียวกับ
หลักเกณฑการจัดเรียงลําดับ
ตัวอักษรภาษาไทย หลักเกณฑ
การจัดลําดับหนวยช่ือบุคคล 
หลักเกณฑการจัดหนวยช่ือ
หางราน บริษัท องคการ และ
สวนราชการตาง ๆ พรอมทั้ง
ฝกปฏิบัติ 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือ
แบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
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ท่ี หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

4 การเก็บบัตรตามระบบตัวอักษร ฟงครูอธิบายเก่ียวกับ
ความหมายของการเก็บรายช่ือ
ในบัตร วัสดุและอุปกรณที่ใช
ในการเก็บบัตร การจัดเตรียม
บัตรรายช่ือ การจัดพิมพบัตร
รายช่ือ การจัดทําบัตรอางอิง 
การเก็บและคนบัตรรายช่ือ 
และแหลงเก็บบัตร 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

5 ระบบเก็บเอกสาร ฟงครูอธิบายเก่ียวกับประเภท
ของระบบเก็บเอกสาร 
หลักการเลือกระบบการเก็บ
เอกสาร องคประกอบของ
ระบบการเก็บเอกสาร และการ
บํารุงรักษาระบบการเก็บ
เอกสาร 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

6 การเก็บเอกสารตามช่ือบุคคลและธุรกิจ ฟงครูอธิบายขั้นตอนการเก็บ
เอกสารตามช่ือบุคคลและ
ธุรกิจ การจัดตอนพิเศษใน
แหลงเก็บเอกสาร การจัดบัตร
นําและแฟม รวมทั้งขอดีและ
ขอเสียของการเก็บเอกสารตาม
ช่ือบุคคลและธุรกิจ 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

7  การเก็บเอกสารตามช่ือภูมิศาสตร ฟงครูอธิบายเก่ียวขั้นตอนการ
เก็บเอกสารตามช่ือภูมิศาสตร 
การใชบัตรนําและการใชแฟม 
การจัดบัตรนําและแฟม 
รวมท้ังขอดีและขอเสียของการ
เก็บเอกสารตามช่ือภูมิศาสตร 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

8 การเก็บเอกสารตามช่ือเรื่อง ฟงครูอธิบายเก่ียวกับประเภท
ของการเก็บเอกสารตามช่ือ
เรื่อง ขั้นตอนการเก็บเอกสาร
ตามช่ือเรื่อง การจัดบัตรนํา
และแฟม รวมทั้งขอดีและ

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
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ขอเสียของการเก็บเอกสารตาม
ช่ือเรื่อง 

 

 
 

ท่ี หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

9 การเก็บเอกสารระบบตัวเลข ฟงครูอธิบายเก่ียวกับลักษณะ
และประเภทของการเก็บ
เอกสารระบบตัวเลข การเก็บ
เอกสารตามลําดับเวลา การเก็บ
เอกสารตามเสียง การเก็บ
เอกสารตามลําดับตัวเลข 
รวมท้ังขอดีและขอเสียของการ
เก็บเอกสารระบบตัวเลข 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

1
0 

การเก็บเอกสารดวยระบบไมโครฟลม ฟงครูอธิบายเก่ียวกับลักษณะ
การเก็บเอกสารดวยระบบ
ไมโครฟลม องคประกอบของ
ระบบไมโครฟลม ขั้นตอนการ
จัดทําเอกสารดวยระบบ            
ไมโครฟลม และประโยชน
ของการเก็บเอกสารดวยระบบ
ไมโครฟลม 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

1
1 

การเก็บเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร ฟงครูอธิบายเก่ียวกับลักษณะ
การเก็บเอกสารดวย
คอมพิวเตอร สวนประกอบ
ของคอมพิวเตอร ชนิดของ
คอมพิวเตอร การสรางเอกสาร
ในระบบคอมพิวเตอร การ
จัดเก็บและการใชเอกสารใน
ระบบคอมพิวเตอร การทําลาย
เอกสารในระบบคอมพิวเตอร 
การบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและแผน Diskette 
และประโยชนของการเก็บ
เอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

1
2 

การควบคุม การโอน และการทําลาย
เอกสาร 

ฟงครูอธิบายเก่ียวกับการ
ควบคุมเอกสาร การยืมและ

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
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การติดตามเอกสาร การโอน
เอกสาร และการทําลาย
เอกสาร 

หนังสือแบบเรียน ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 

ท่ี หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

1
3 

งานเก่ียวกับหนังสือราชการ ฟงครูอธิบายเก่ียวกับ
ความหมายของคําที่ใชใน
หนังสือราชการ การรับและ
การสงหนังสือราชการ การ
ออกแบบระบบการเก็บ
เอกสารราชการ การเก็บรักษา
หนังสือราชการ การยืม
หนังสือราชการ และการ
ทําลายหนังสือราชการ 

Power Point, 
Internet, ใบงาน, 
หนังสือแบบเรียน 

ทดสอบ, งาน
ที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

 

 
 
หมายเหตุ 

รายละเอียดกําหนดการสอน  ช่ือวิชา : วิชาการการจัดเก็บเอกสาร ในชองกิจกรรม และกระบวน การจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังน้ี 

C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ ใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรูที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คอื จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวน การ

ทํางานใหสําเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 


