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คํานําจากผูอํานวยการ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีภารกิจหลักในการจัดเก็บ อนุรักษและ
ใหบริการเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยแกผูเกี่ยวของ ผูส นใจ เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับประวัติ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยทุกดาน โดยมีหอประวัติเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อ
สะทอนภาพประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งหอประวัติไดจัด
นิทรรศการชั่วคราว เสริมกิจกรรม ตามวาระโอกาสที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูแก
บุคลากรมหาวิทยาลัยและผูสนใจ ไดรวมภาคภูมใิ จในเกียรติภูมขิ องสถาบันและเชิดชูบูรพาจารย ผู
บุกเบิกกอตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันใหเจริญกาวหนาสูสังคมโลก
รายงานประจําป ๒๕๕๑ เปนการสรุปภารกิจหลักที่ไดดําเนินการในรอบป โดยมีบางเรื่องที่
ตองดําเนินการตอและพัฒนาตอไป
ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย สามารถรวมสรางหอจดหมายเหตุใหกาวหนา โดยการมอบ
เอกสารสําคัญของทานใหแกหอจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพรขอมูล เพื่อประโยชนตอประเทศชาติ
โดยรวม

(นางพิบูลศิลป วัฑฒนะพงศ)
ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ มก.
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วิสัยทัศน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคลังขอมูลแหงประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อความสามารถเรียนรูอยางรอบดานเกีย่ วกับตนเองในสังคมไทยและ
สังคมโลก
ปรัชญา
อนุรักษ บริการ สืบสานความรู เชิดชูเกียรติประวัติ

พันธกิจ
หอจดหมายเหตุ มีหนาที่หลักในการอนุรักษ จัดเก็บและเผยแพร บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อสงเสริมงานบริหารและวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนและดําเนินงานทัง้
ในปจจุบนั และอนาคต
วัตถุประสงค
1.เสาะแสวงหารวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ อันแสดงประวัติ พัฒนาการและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.อนุรักษ เก็บรักษา จัดระบบเอกสารและเผยแพรขอมูลที่มีคุณคาอันแสดงถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะดานการศึกษาดานการเกษตรของประเทศไทย
3.เผยแพรเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบตางๆ ใหบริการและสงเสริมการใชเอกสาร
จดหมายเหตุใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.สรางเสริมความรูสูสังคม
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ประวัติและความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประวัตยิ าวนานกวา 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
นั้นมีเอกสารและบันทึกในรูปแบบตางๆจํานวนมหาศาลเนื่องดวยประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเอกสารและบันทึกเหลานีน้ อกจากจะเปนหลักฐานขั้นตนที่สามารถอางอิงทางวิชาการ
ในการศึกษาคนควาเกีย่ วกับประวัติการศึกษาดานการเกษตรของประเทศและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ แลว ยังถือเปนมรดกทางปญญาและวัฒนธรรม ที่สามารถปลูกฝงความ
ภาคภูมใิ จตอบูรพาจารยและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแกอนุชนไดอีกดวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเก็บรักษาหลักฐานเหลานีอ้ ยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ ในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยางกาวเขาสูทศวรรษที่ 7
รองศาสตราจารย ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดี ( 8 มิ.ย. 2545 – 7 มิ.ย. 2549 ) ไดตงั้ หอจดหมาย
เหตุขึ้นโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยให หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน
หนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547
ตอมามหาวิทยาลัยไดพิจารณารวมหอประวัติ (จัดตั้งขึน้ ในวาระครบรอบ 60 ปแหงการ
สถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเปดใหชมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546) เขาเปนงานหนึ่งของหอจดหมาย
เหตุ ดวยเหตุผลที่หอจดหมายเหตุ และหอประวัติ มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ อนุรกั ษ และ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และไดใหบริการในลักษณะที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความซ้ําซอน กอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาใหหอประวัตเิ ปนภารกิจในกํากับของหอ
จดหมายเหตุ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2549.
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โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักงานอธิการบดี

คณะ / สํานัก / สถาบัน

กอง

งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานบุคคล
- งานอาคารสถานที่

หอจดหมายเหตุ

งานวิชาการ
- งานบริหารจัดการเอกสาร
- งานเผยแพรและบริการ
- งานฐานขอมูล

หอประวัติ มก.
- หนวยวิชาการ
- งานบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
หอจดหมายเหตุ

งานบริหารทั่วไป
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 คน

งานวิชาการ

หอประวัติ มก.

- นักเอกสารสนเทศ
จํานวน 1 คน

- วิศวกรการเกษตรระดับ8
(ขาราชการขอยืมตัวจาก
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ)
จํานวน 1 คน
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 2 คน

- นักจดหมายเหตุ
จํานวน 2 คน

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยบุคลากร
1.ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษ
2.ขาราชการ (ชวยราชการ)
3.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
4.ลูกจางชั่วคราว

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
3

คน
คน
คน
คน

นางพิบูลศิลป วัฑฒนะพงศ
ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ มก.
ประจําที่หอประวัติ

น.ส.รุงรัชณี สนิทจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายวิวัฒน ชูชม
วิศวกรการเกษตร(ชํานาญการ8)

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ประจําที่หอจดหมายเหตุ

น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
นักจดหมายเหตุ

น.ส.พฎา พุทธสมัย
นักเอกสารสนเทศ

น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน
นักจดหมายเหตุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง ปงบประมาณ 2551

หมวด

งบประมาณเงินรายได
ที่รับจัดสรร

งบประมาณเงินรายได
ที่ขอปรับ/เพิ่ม

งบประมาณเงินรายได
ที่ใชไป

งบบุคลากร

476,544.00

364,704.00

361,383.00

งบดําเนินงาน

250,500.00

510,035.50

485,462.80

งบลงทุน

-

20,000.00

19,452.00

รวมทั้งสิ้น

727,044.00

894,739.50

866,297.80

550,000.00
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

งบบุคลากร
งบรายไดที่ไดรับ

งบดําเนินงาน
งบรายได ที่ข อปรับ/เพิ่ม

งบลงทุน
งบรายไดที่ใชไป
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คณะกรรมการดําเนินงานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบาย ใหขอคิดเห็นเสนอแนะงานของ
หอจดหมายเหตุใหดําเนินไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ
1. คณะกรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อดีตอธิการบดี อดีตผูบริหาร และ
ผูแทนจากคณะ สํานัก สถาบันจํานวนหนึง่ เปนกรรมการ มีหนาที่กําหนดนโยบาย ขอบเขต ให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. คณะกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
(ตําแหนงในขณะนั้น) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี และมีที่ปรึกษาและผูประสานงาน 1คน รวมดวย
ผูแทนจากบางคณะ สํานัก สถาบันรวม 15 คน ทําหนาทีว่ ิเคราะหและพิจารณากําหนดหมวดหมู
เอกสารและอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งกรรมการชุดนี้เปนตัวแทนจากทุกคณะ สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
พิจารณาความสําคัญและคัดแยกเอกสารของแตละหนวยงานเพื่อจัดเก็บหรือมอบแกหอจดหมาย
เหตุและ ทําหนาที่วางหลักเกณฑประเมินคุณคาเอกสารของหนวยงาน เพื่อกําหนดประเภทเอกสาร
ที่ทําลายไดและที่ไมสามารถทําลายได
ในปงบประมาณ 2551 ไมมีการประชุมคณะกรรมการ เนือ่ งจากกิจกรรมตางๆได
ดําเนินการเรียบรอยตามหลักการ คงมีเฉพาะการประชุมประจําเดือนของบุคลากรหอจดหมายเหตุ
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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การแตงตั้งทีป่ รึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 ทานคือ
1. นางสาวขนิษฐา วงศพานิช - อดีตผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. นางเบญจมาศ ตันตยาภรณ - อดีตผูบริหารอาวุโส สวนบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ
หอสมุด และจดหมายเหตุธนาคารแหงประเทศไทย
- อดีตนักจดหมายเหตุ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
- อาจารยพิเศษวิชาการบริหารงานเอกสารจดหมายเหตุ ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ
- นักวิจยั อิสระ
- อดีตหัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
- อดีตหัวหนาฝายจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ
การสัมมนาและบรรยายพิเศษ
“อนุรักษภาพอยางไรใหอยูไดยืนนาน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ณ หองประชุม
ใหญ ชั้น 5 อาคารเทพรัตนวทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด โดยมีคุณจิราภรณ อรัณยะนาค ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานวิทยาศาสตร กรมศิลปากรและผูอํานวยการกลุม วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ สํานัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนวิทยากร

หอจดหมายเหตุจัดขึ้นเพื่อเปนการนําเสนอแนวทางในการอนุรักษภาพเกาใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางยืนนาน นํามาประยุกตใชกับภาพเกาทีห่ อจดหมายเหตุไดรับมอบจากหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งเอื้อประโยชนแกนิสิต คณาจารย บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ทางหอจดหมายเหตุไดรับการตอบรับอยางดีจากหนวยงานตางๆสงบุคลากรเขารวม 80 คน
และจากการประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ถึงรอยละ 63.8
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“บอกเลาเรื่องราว มก. จากคุณพอระพี” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุม
ใหญ ชั้น 5 อาคารเทพรัตนวทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด เนื่องมาจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให
ความสําคัญเรื่องการเรียนรูจากประสบการณของบูรพาจารย จึงไดมอบหมายใหหอจดหมายเหตุ
รับหนาที่จัดงานในครั้งนี้
หอจดหมายเหตุไดรับเกียรติจาก ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(พ.ศ. 2518 -2522) บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัตแิ ละพัฒนาการของมหาวิทยาลัยผาน
ประสบการณแฝงขอคิดและ คติสอนใจ โดยมี ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา เปนผูดําเนินรายการ

บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน และเบิกบานใจ มีบุคลากรทั้งปจจุบนั และที่เกษียณอายุ
ไปแลว นิสิตทัง้ อดีตและปจจุบันเขามารวมรับฟงอยางลนหลาม โดยทุกคนสามารถเก็บเกี่ยว
เรื่องราวอันทรงคุณคายิ่งจาก ศ.ระพี ผานการบรรยายครั้งนี้ รวมทั้งนิทรรศการและผลงานของ
ศ.ระพี จากนัน้ ไดรวมรับประทานอาหารกลางวันพรอมรับฟงดนตรีจากภาควิชาศิลปนิเทศ
คณะมนุษยศาสตร พรอมกันนี้ ศ.ระพี ยังไดรวมสีไวโอลินและขับรองในโอกาสนี้ดว ย
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“การบันทึกเหตุการณสําคัญ : เอกสารชั้นตนในงานจดหมายเหตุ” โครงการสัมมนา
วิชาการครั้งนีจ้ ัดเปน 2 วัน คือ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2551 วันแรกเปนสวนของการบรรยาย โดยเชิญ
คุณนันทกา พลชัย นักจดหมายเหตุ 8 ว. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ บรรยายเรื่องวิธีการบันทึก
เหตุการณสําคัญอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ชวงบายเปนการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยให
ผูเขารวมสัมมนาทดลองประเมินเรื่องที่สมควรบันทึกเปนจดหมายเหตุเหตุการณสําคัญของ
มหาวิทยาลัยหรือของชาติ โดยมีแบบฝกหัดใหทํา

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ผูรวมสัมมนาไดไปศึกษาดูงาน 3 แหง ไดแก หอประวัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑธนาคารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ในสวนการศึกษาดูงานที่หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูอํานวยการ
หอจดหมายเหตุ มก. ไดเปนผูบรรยายประกอบการนําชม

14

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ

จากนั้นไดเดินทางไปพิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2545 ในวาระโอกาสครบรอบ 120 ปศาลยุติธรรม เพื่อเปน
สถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเกี่ยวกับความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของระบบการ
ศาลไทย และไดเดินทางตอไปยังพิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย จัดตั้งเมื่อวันที่ 29
มกราคม 2539 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปธนาคารไทยพาณิชย เพือ่ เปนสถานที่จัดแสดงสิ่งของ
ทางดานประวัติศาสตรดานการเงินของธนาคารไทย โดยมีหอจดหมายเหตุราชหฤหัยเปนสวนหนึ่ง
เพื่อเปนพืน้ ที่เก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของธนาคารไวดว ย

พิพิธภัณฑศาลไทย และหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย
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การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“การศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอสมุด
และจดหมายเหตุธนาคารแหงประเทศไทย และพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย” เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2551 หอจดหมายเหตุนําคณะบุคคลจากหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 43 คน ไปศึกษาดูงาน ในสวนของจดหมายเหตุธนาคารแหงประเทศไทย คุณศิริเพ็ญ
นาคสกุล เปนวิทยากรบรรยายและนําชมสถานที่ คณะศึกษาดูงานไดเรียนรูระบบการทํางาน
จดหมายเหตุธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบเฉพาะของตัวเอง

ชวงบายคณะศึกษาดูงานเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งอยูในบริเวณ
เดียวกัน เปดใหบริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2536 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกสาธารณชน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูเกีย่ วกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่และบุคคลที่
เกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งประวัติบทบาทหนาที่การดําเนินงานของธนาคารแหง
ประเทศไทย เพื่อแสดงคุณคาทางประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
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“การศึกษาดูงานหอสมุดดํารงราชานุภาพ และพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 เปนการศึกษาดูงานเฉพาะบุคลากรของหอจดหมายเหตุเพื่อ
กระตุนใหมกี ารเรียนรูและพัฒนางานหอจดหมายเหตุ ชวงเชาศึกษาดูงานที่หอสมุดดํารงราชานุภาพ
ซึ่งเปนอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยูในบริเวณวังวรดิศ เปนหองสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือที่สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสะสมไวทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ประมาณ
7,000 เลม และหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล หนึ่งในทายาทไดรับมรดกมา และประทานใหเปน
สมบัติของชาติภายใตการดูแลของกรมศิลปากร

หอสมุดดํารงราชานุภาพ
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ชวงบายศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว เปนพิพิธภัณฑใน
ความดูแลของสถาบันพระปกเกลาฯ ตั้งอยูท ี่อาคารกรมโยธาธิการเดิม บริเวณสี่แยกผานฟา อาคาร
หลังนี้เปนอาคารสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 6-7 ซึ่งสถาบันพระปกเกลาฯ ไดบูรณะจัดทําเปน
พิพิธภัณฑเพื่อรวบรวมขาวของเครื่องใชสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั
และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี จัดแสดงภาพถาย เอกสาร และพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
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การจัดนิทรรศการ
“วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15
มกราคม 2551 ณ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ หนาสํานักงานหอจดหมายเหตุ นิทรรศการนี้
นําเสนอเกีย่ วกับ ความเปนมาของตนนนทรี ตนไมประจํามหาวิทยาลัย รวมถึงบทเพลง “พระราช
นิพนธเกษตรศาสตร” เพลงประจํามหาวิทยาลัย และลําดับเหตุการณในการเสด็จพระราชดําเนิน
มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทรงดนตรี ทรงปลูกและเยีย่ มตนนนทรี พรอมกันนั้น
หอจดหมายเหตุยังไดจัดแสดงบทเพลงพระราชนิพนธที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงดนตรี
เมื่อครั้งที่เสด็จมาทรงดนตรี และพระบรมราโชวาทบางชวงที่ทรงมีพระราชดํารัสเกีย่ วกับตนนนทรี
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“นอมรําลึกถึงสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร” ระหวางวันที่ 8 มกราคม – 29 กุมภาพันธ 2551 ณ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวทิ ยาโชติ
สํานักหอสมุด เปนนิทรรศการที่หอจดหมายเหตุ มก. รวมกับสํานักหอสมุดจัดทํา เพือ่ เปนการนอม
รําลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีตอนิสิต อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
ประชาชนชาวไทย

“นิทรรศการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 65 และงานวัน
เกษตร” ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 30 เมษายน 2551 ทีอ่ าคารหอประวัติ เนื่องดวยวันที่ 2
กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิทรรศการจัดแสดง
เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั รวมทั้งประวัติของงาน
เกษตรตั้งแตเริม่ แรก
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“ยอนอดีต รับนองใหม มก.” จัดแสดงระหวางวันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2551 ณ
อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด และอาคารหอประวัติ เนื่องดวยในชวงเดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน ของทุกป เปนชวงที่นองๆนิสิตใหมที่ผานการสอบคัดเลือกไดเริ่มเขามาใชชีวิตการเปน
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิสิตรุนพี่จึงไดมกี ารเตรียมกิจกรรมเพื่อตอนรับรุนนอง ซึ่งมี
การปฏิบัติสืบตอกันมา หอจดหมายเหตุจึงไดนําเสนอและเผยแพรขอมูล ความรูความเขาใจ รวมทั้ง
ความเปนมาและตัวอยางกิจกรรมการรับนองในอดีต ซึ่งในสวนของหอประวัติไดมกี ารจัด
นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “พิธีตอนรับนองใหม” เพื่อใหความรูเชนกัน

จัดแสดง ณ ชัน้ 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด

จัดแสดง ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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“วันรําลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2489” ณ ชั้น 1 บริเวณหนาหองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับชมรม มก.อาวุโส ไดจัดงาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน” ขึ้นเมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ทาง
หอจดหมายเหตุไดนํานิทรรศการไปรวมจัดแสดงในงานดังกลาวเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

“ครุยวิทยฐานะ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ระหวางวันที่ 7
กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2551 ณ ชั้น 1 อาคารชวงเกษตรศิลปการ สํานักหอสมุด หอจดหมายเหตุ
รวมกับสํานักหอสมุดจัดนิทรรศการนี้ขึ้น เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมใหนิสิตและบุคคลทั่วไปไดรถู ึงประวัติความเปนมาของชุดครุย และครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History)
หอจดหมายเหตุดําเนินการจัดทําประวัตศิ าสตรบอกเลาเพื่อเติมเต็มประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ผานประสบการณและมุมมองของบูรพาจารยตางๆอยางตอเนื่อง ซึ่งเนือ้ หาสมบูรณ
สามารถศึกษาไดที่หอจดหมายเหตุ ชัน้ 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด
ในปงบประมาณ 2551 หอจดหมายเหตุไดทาํ การสัมภาษณเพื่อจัดทําประวัติศาสตรบอกเลา
จํานวน 6 ทาน รายละเอียดดังนี้
- รศ.บพิธ จารุพันธุ สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 อดีตผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล จากการสัมภาษณ ทําใหไดรับขอมูลเกีย่ วกับพัฒนาการของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล การจัดตารางสอบ ฯลฯ รวมทั้งบรรยากาศพิธีการสําคัญของมหาวิทยาลัยในอดีต เชน
การเขาเฝาฯพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงดนตรีและพระราชทานเพลงประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ พระทีน่ ั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

- รศ.ดร.นิตยศรี แสงเดือน สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เปนบูรพาจารยทมี่ ีสวน
กอตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรศ.ดร.
นิตยศรีภาคภูมิใจที่ไดมีสว นกระจายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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- รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ขณะดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คนที่ 14 หอจดหมายเหตุไดขอสัมภาษณรศ.วุฒิชัย ในฐานะผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย ในประเด็นสําคัญคือ
1.คุณลักษณะที่ทําให รศ.วุฒิชัย ประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงาน
2.แรงจูงใจที่ทาํ ให รศ.วุฒิชยั เปนวิศวกร หรือเปนอาจารยสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
3.ในฐานะอธิการบดี รศ.วุฒชิ ัยมีความตั้งใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางไร

ซึ่งจากการสัมภาษณ รศ.วุฒชิ ัย ทําใหทราบวา คุณลักษณะที่ทําใหประสบความสําเร็จ
ไดรับการหลอหลอมมาจากการที่ไดศึกษาทีโ่ รงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเพราะไดรับการพัฒนาทั้งการ
เรียน รางกายและจิตใจ ใหกลาคิด กลาแสดงออกในสวนที่ดี คุณลักษณะอีกประการคือ ไมชอบ
ความไมยุติธรรม สวนความคาดหวังในฐานะอธิการบดีนั้น รศ.วุฒิชยั คาดหวังใหบคุ ลากรมีใจรัก
องคกร และทํางานใหดีขึ้น ใหความรวมมือ กระตือรือรนในการทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของมหาวิทยาลัยใหมากขึน้
- รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 อดีตผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม ที่พัฒนา ปรับปรุงระบบการดําเนินงานและบริหารงานในสํานักสงเสริมฯให
มีประสิทธิภาพและมุงเนนใหเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกประชาชนอยาง
แทจริง รศ.วัฒนายังเคยดํารงตําแหนงรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระหวางวันที่ 8
มิถุนายน 2549 – 16 พฤศจิกายน 2549
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- รศ.นสพ.ดร.ธานีรัตน สานติวัตร สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 อดีตคณบคณะ
สัตวแพทยศาสตร และรักษาการอธิการบดีตอจาก รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ ระหวางวันที่ 17
พฤศจิกายน 2549 – 15 กุมภาพันธ 2550 ขณะดํารงตําแหนงคณบดีมีผลงานที่สําคัญคือ โครงการ
สระสุวรรณชาด รศ.นสพ.ดร.ธานีรัตนภาคภูมิใจทีไ่ ดถวายงานรับใชเบือ้ งพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และพระบรมวงศานุวงศในการดูแลสุนขั ทรงเลี้ยง และไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตติยจุลจอมเกลาวิเศษ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550

-นายปราโมทย ไมกลัด อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัมภาษณเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2551 ประวัติการทํางาน เคยรับราชการที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหนาที่สําคัญคือ วิศวกรอํานวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนผูแทนกรม
ชลประทานรับผิดชอบทํางานสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในทุกภาค ตั้งแต
พ.ศ. 2520 นานกวา 20 ป จนกระทั่งมาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมชลประทาน และรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในชวงระยะเวลาสั้นๆจากนั้นไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปพ.ศ. 2542 ครบวาระเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 จากการสัมภาษณทําให
หอจดหมายเหตุไดรับทราบคติในการทํางาน แงคิดในการดํารงชีวิตซึ่งเปนประโยชนและทันสมัย
ตลอดเวลา อีกทั้งนายปราโมทยยังไดใหขอคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เปน
ประโยชนอีกดวย
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การเผยแพรและประชาสัมพันธ
หอจดหมายเหตุ ไดมีการดําเนินงานในการจัดเผยแพรขาวสารใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับทราบถึงผลการดําเนินงาน และ สงเสริมความรูเกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยในแตละโอกาส รวมทั้งการคนควาหาขอมูล ซึ่งมีหลายทางดังนี้
แผนพับประชาสัมพันธ

Website หอจดหมายเหตุ : http://archives.psd.ku.ac.th/

Website หอประวัติ : http://kuhistory.ku.ac.th/

จุลสารจดหมายเหตุราย 3 เดือน
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รายงานประจําป 2550

หนังสือหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนังสือเลมนีจ้ ัดทําขึ้นโดยการริเริ่มของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อดีตอธิการบดี(8 มิถุนายน
2545 – 7 มิถุนายน 2549) เพือ่ ถายทอดใหบุคลากรมหาวิทยาลัย ผูสนใจ ไดทราบถึงประวัติ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยทุกดาน โดยเฉพาะการเชิดชูบูรพาจารย พรอมดวยเหตุการณสําคัญ
ในชวง 60 ปทผี่ านมา(พ.ศ. 2486 – 2545) และการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องในทศวรรษที่
เจ็ด ดวยความมุงมั่นและความพรอมที่จะถายทอดความรูค วามสามารถทางดานการเกษตรและสาขา
ที่เกี่ยวของแกสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ผูอานจะไดรับความเพลิดเพลินจากภาพเหตุการณสําคัญ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งทาน
สามารถสนับสนุนกองทุนหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยติดตอที่ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในราคาเลมละ 400 บาท
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การจัดทําฐานขอมูล
“เกียรติภูมิบรู พาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ในรูปแบบ Digital Archives

หอจดหมายเหตุมีหนาที่หลักในการแสวงหา อนุรักษ และจัดเก็บขอมูลที่เปนประวัติ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย และภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกดาน ทั้งในรูปเอกสารตีพิมพ วัสดุไม
ตีพิมพ ภาพ มัลติมีเดีย ฯลฯ การเผยแพรประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย และการเชิดชูเกียรติ
ของบูรพาจารยเปนหนาที่หนึ่งของงานจดหมายเหตุ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกอตั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2486 จนถึงในขณะนี้นับเปนปที่ 66 แหงการ
สถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยเจริญเติบโต กาวหนามีชอื่ เสียงพรอมดวยเกียรติภูมิ
ของมหาวิทยาลัยนั้น ความสําเร็จเกิดจากบูรพาจารยในระดับตางๆ ดวยเหตุนี้ หอจดหมายเหตุจึง
ไดจัดทําฐานขอมูล “เกียรติภูมิบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ขึ้น
เพื่อเปนการเผยแพรประวัตแิ ละเกียรติภูมิของบูรพาจารยและผูทําประโยชนแกมหาวิทยาลัย และ
ทั้งนี้ยังเปนการตอบสนองตอการศึกษาคนควาในสมัยปจจุบัน
ฐานขอมูลเกียรติภูมิบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกิด
ขึ้นมาจากการรวบรวมขอมูลมาจากหนังสือ เกษตรปูชนีย 60 ป ที่ไดจดั ทําขึ้นเนื่องในวาระโอกาสที่
มหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ป พรอมกันนีย้ ังไดเพิ่มเติมประวัติของอธิการบดีและนายกสภา
มหาวิทยาลัยทีด่ ํารงตําแหนงตอมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนการปรับปรุงขอมูลใหมีความเปนปจจุบนั
หอจดหมายเหตุไดมีการทดลองนําฐานขอมูลเขาสูระบบอินเตอรเนต เพือ่ ใหผูสนใจได
ทดลองเขามาใชบริการในการศึกษาคนควาขอมูลทางดานเกียรติภูมิและเกียรติประวัติของ
บูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานทาง website ของหนวยงาน
และยังคงมีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบอยูอยางตอเนื่อง โดยฐานขอมูลเกียรติภมู ิบูรพาจารย
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และผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะเสร็จเรียบรอยและใหบริการคนควาขอมูล
อยางเต็มรูปแบบในป 2552
โดยทานสามารถ เขาชม ฐานขอมูลเกียรติภูมิบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานทาง http://archives.psd.ku.ac.th/ku60/ku60.html
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ผลการปฏิบตั ิงานการสนับสนุนพันธกิจ
การประกันคุณภาพ
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2551 โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551)
นั้น หอจดหมายเหตุ สํานักงานอธิการบดี ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้ง 6 องคประกอบ 27 ดัชนี ดวยเชนเดียวกัน
ในการนีห้ อจดหมายเหตุ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
หอจดหมายเหตุ สํานักงานอธิการบดี แตเนือ่ งจากหอจดหมายเหตุเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพที่ไดรับการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจึงเปนไปในภาพรวมของหนวยงานหลัก คือ
สํานักงานอธิการบดี
โดยในปการศึกษา 2550 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 9 -11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
โดยคณะกรรมการไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการดําเนินงานในแตละหนวยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี
จากผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีรายองคประกอบ
หอจดหมายเหตุเปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานอธิการบดีที่มีจุดแข็งในสวนขององคประกอบที่ 1
ในเรื่องของการจัดทําแผนงาน แตทั้งนี้ หอจดหมายเหตุยงั คงจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาในดาน
ตางๆใหมีประสิทธิภาพตอไปเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศนและนโยบายของสํานักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยตอไป
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในป 2551 หอจดหมายเหตุ มก. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในขึ้นตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ใ หแ ต ละหนวยงานดําเนินการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน ซึ่งในสวนของการบริหารความเสี่ยงนั้น หอจดหมายเหตุไดจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในรูปของโครงการการจัดเก็บรวบรวมอนุรักษและใหบริการเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ
หอประวัติ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเปนแหลงขอมูลทางดานประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อควบคุมเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติไมใหสูญหาย
และสะดวกตอการสืบคนและใหบริการ
3. เพื่อรักษาสภาพเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติใหมีอายุการ
ใชงานไดยาวนาน
4. เพื่ อ เผยแพรแ ละประชาสั มพัน ธ เ อกสารจดหมายเหตุ แ ละวัตถุห อ
ประวัติ
ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงในโครงการการจัดเก็บรวบรวมอนุรักษและใหบริการเอกสาร
จดหมายเหตุและวัตถุหอประวัตินี้ สรุปไดวา การดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของโครงการยังมี
ความเสี่ ย งที่เ หลือ อยู ซึ่ ง ได มี ก ารจั ด การความเสี่ย งและมี วิธีก ารติ ด ตามและแกป ญ หาในแตล ะ
ขั้นตอนแลวและอยูระหวางการดําเนินการบางขั้นตอน ทั้งนี้โครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและตลอดไป
สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงของหอจดหมายเหตุ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 นั้น
ไดจัดทําในหัวขอโครงการ จัดเก็บ รวบรวมและอนุรักษขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอ
ประวัติและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับจดหมายเหตุอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บ รวบรวมและอนุรักษ
เอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ในสวนของการประเมินการควบคุมภายในของหอจดหมายเหตุ มก. ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการ
บริหาร ดานการเงิน ดานพัสดุ และดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 นั้น สรุปไดวา การดําเนินงานทางดานการ
บริหารและดานการเงิน มีการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามกําหนด ดานพัสดุ ในสวนของการจัดทํา
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แผนการดําเนินงานการบํารุงรักษาครุภัณฑยังอยูระหวางการดําเนินการ สวนทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานแกบุคลากรนั้น ไดดําเนินการลาชากวากําหนด
ไปบางแตก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
ทั้งนี้ในสวนของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 นี้
ไดดําเนินการจัดทําแผนครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานการเงิน ดานพัสดุ และดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการดําเนินการตอเนื่องจากแผนเดิมใหสมบูรณ และทําการปรับปรุง
การดําเนินงานในดานตางๆ เพิ่มเติมใหม เพื่อใหการทํางานทุกดานเกิดประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุตอไป
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การจัดการองคความรูของหอจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เพื่อเปนคลังขอมูลแหงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเนนเอกลักษณไป
ที่เรื่องของประวัติ พัฒนาการ การศึกษา การเรียนการสอนดานการเกษตรในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา หอจดหมายเหตุไดใหบริการทางดานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหแกบุคลากร และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
หนวยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาคนควาหาเอกสารประกอบงานวิจยั ตางๆ ดวย
ขณะเดียวกันหอจดหมายเหตุยังจัดใหมกี ารอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการเอกสารภายใน
หนวยงานใหแกบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ เปนการสรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองและตรงกันเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุใหแกหนวยงานตางๆ ในการจัดสงเอกสาร
ที่ถือเปนเอกสารจดหมายเหตุใหแกหอจดหมายเหตุ เพื่อใหงานหอจดหมายเหตุดาํ เนินตอไปได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังไดจัดทํา ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
กลางของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2549 ขึ้นเพื่อใชเปนคูมือประกอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานตางๆ เพื่อสงมอบใหกับหอจดหมายเหตุ
ในสวนของการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ อจดหมายเหตุซึ่งแบงงานออกเปน 3 งาน คือ
งานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ และหอประวัติ โดยในแตละงานไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ภายในสายงานของตนดวย ไดแก คูมือปฏิบัติงานเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร
คูมือปฏิบตั ิงานเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ เปนตน
สวนงานดานการบริการเอกสารจดหมายเหตุนั้น ไดมีการจัดทํา คูมือทะเบียนเลขเอกสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนการกําหนดทะเบียนเลขเอกสารประจําหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เอกสารสวนบุคคล เพื่อสะดวกตอการคนหาเอกสาร รวมไปถึงคําอธิบายทะเบียน
เอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุที่แตกตางจากประเภทลายลักษณอักษร จัดทํา ทะเบียน
เอกสารจดหมายเหตุ (ลายลักษณอักษร) ทะเบียนภาพ ทะเบียนสไลด เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชบริการ รวมถึงการจัดทําทะเบียนหนังสือที่เกี่ยวกับประวัตแิ ละพัฒนาการตางๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกดวย
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
วัน/เดือน/ป
19-ต.ค.-50

22-ต.ค.-50

5-พ.ย.-50

9-พ.ย.-50

เรื่อง

หนวยงาน

ผูเขารวม

คาใชจาย

ประชุมแนวทางการบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางของ

งานเงินรายได

พัชญสิตา, ปทมา

/

สํานักงานอธิการบดี เวลา 9.00-12.00 น.

กองคลัง มก.

ประชุมการจัดทําระบบฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสิน

กองแผนงาน

พัชญสิตา

/

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มก.

ประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สํานักงาน

พัชญสิตา, ปทมา

/

มก. เวลา 8.30-16.30 น.

อธิการบดี

ประชุมอนุกรรมการจัดงาน "วันที่ระลึกวันนนทรีทรง

มก.

พิบูลศิลป, ปทมา

/

ประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนการบริหารความ

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

เสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ประจําป

อธิการบดี
พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

ปลูก ดนตรีทรงโปรด" เวลา 15.00-16.30 น.
13-พ.ย.-50

งบประมาณ 2551 เวลา 9.30 น.
27-พ.ย.-50

18-19 ธ.ค. 50

21-ธ.ค.-50

ประชุมเพื่อตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงและการ

สํานักงาน

ควบคุมภายใน 2/2550 เวลา 9.30 น.

อธิการบดี

การสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2007

สํานักบริการ

เวลา 8.30-16.30 น.

คอมพิวเตอร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "การพัฒนาดัชนี

สํานักประกัน

ประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" รุนที่ 1

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ
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การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
วัน/เดือน/ป
8-ม.ค.-51

เรื่อง

หนวยงาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “การพัฒนาดัชนี

สํานักประกัน

ประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ

คุณภาพ

ผูเขารวม

คาใชจาย

พัชญสิตา, วิวัฒน, รุงรัชณี,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" รุนที่ 2
15-ม.ค.-51

16 ม.ค. 51

24-25 ม.ค. 51

การอบรมการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําป

กองแผนงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2552

มก.

ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทําราง

สํานักงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555)

อธิการบดี

พัชญสิตา, ปทมา

/

พฎา, ปทมา

/

โครงการสัมมนาประจําปสมาคมจดหมายเหตุไทย 2550 สมาคมจดหมาย พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา
เรื่อง แมน้ําโขง: ความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษา

12,580

เหตุไทย

และวัฒนธรรม กับกระแสความเปลี่ยนแปลง
14-ก.พ.-51

20-มี.ค.-51

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานการประกัน

สํานักงาน

พัชญสิตา, วิวัฒน, รุงรัชณี,

คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เวลา 8.30-12.00 น.

อธิการบดี

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา, สินิทธ

โครงการศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ พิบูลศิลป, วิวัฒน, พฎา, ปทมา,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอสมุดและจดหมายเหตุ

มก.

ทัณฑิมา, สินิทธ

กองแผนงาน

พัชญสิตา

กองการ

ปทมา

/
10,035

ธนาคารแหงประเทศไทย และพิพิธภัณฑธนาคารแหง
ประเทศไทย
26-มี.ค.-51

การประชุมชี้แจงการจัดทํานามานุกรมมหาวิทยาลัย

/

เกษตรศาสตร ป 2551
24-28 มี.ค. 51

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน ที่ 18

เจาหนาที่

5,400

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ
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การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
เรื่อง

วัน/เดือน/ป
3-เม.ย.-51

22-เม.ย.-51

หนวยงาน

ผูเขารวม

คาใชจาย

/

การประชุมเพื่อซักซอมแนวทางในการแกไขปญหา

สํานักตรวจสอบ พัชญสิตา

และชี้แจงแนวปฏิบัติดานการเงิน บัญชี

ภายใน

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง "การถายทอดตัวชี้วัดสู

สํานักงาน

พัชญสิตา, พฎา, ปทมา, สินิทธ

คณะ สถาบันและสํานัก" กพร. มก. เวลา 13.30-16.30

อธิการบดี

ทัณฑิมา, รุงรัชณี

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

เพื่อทําความเขาใจการประเมินคุณภาพ

อธิการบดี

น.
28-เม.ย.-51

/

สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2551(ครั้งที่ 29)
เวลา 13.30 น.
29-เม.ย.-51

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนุรักษภาพอยางไรให หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป, วิวัฒน, พฎา, ปทมา, 23,606.50

อยูไดยืนนาน" เวลา 8.30-16.00 น.

ทัณฑิมา,พัชญสิตา, รุงรัชณี,

มก.

สินิทธ
13-พ.ค.-51

21 พ.ค.51

ประชุมหารือแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา, สินิทธ

/

ราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2551

อธิการบดี

ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 กองทุนสํารอง

งานสวัสดิการ
กองการ
เจาหนาที่

พฎา

/

โครงการเสวนา เรื่อง "เงินๆ ทองๆ กับจดหมายเหตุ"

ธนาคาร

พิบูลศิลป, พฎา, ปทมา,

/

ณ พิพิธภัณฑธนาคารไทย สํานักงานใหญ ธนาคาร

ไทยพาณิชย

ทัณฑิมา, สินิทธ

เลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กองการ
เจาหนาที่ ศธ 0513.10103/ว.1587)
29-พ.ค.-51

ไทยพาณิชย (บพภ. 510077 ธนาคารไทยพาณิชย)

36

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ

การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
เรื่อง

วัน/เดือน/ป
5-มิ.ย.-51

11-มิ.ย.-51

13 มิ.ย.51

หนวยงาน

ผูเขารวม

คาใชจาย

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "อนุรักษดวยใจมรดกไทย

สํานักหอจดหมาย รุงรัชณี

ยั่งยืน"

เหตุแหงชาติ

ประชุมประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี

สํานักงาน

เวลา 9.30 น.

อธิการบดี

ประชุมชี้แจงการประกันกลุมสําหรับพนักงาน

กองการเจาหนาที่ พฎา, ปทมา,สินิทธ

/

กองการเจาหนาที่ ทัณฑิมา,สินิทธ

/

กองการเจาหนาที่ พัชญสิตา, รุงรัชณี

/

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

มหาวิทยาลัย เวลา 10.00 - 12.00 น.
25-มิ.ย.-51 สัมมนาการจัดการความรูเรื่อง

"เทคโนโลยีน้ํากับฟา" เวลา11.30-13.00 น.
27-มิ.ย.-51 โครงการสัมมนาบุคลากร มก. เรื่อง "การพัฒนา

สมรรถนะเพื่อการทํางานอยางมีความสุข"
9-ก.ค.-51

ประชุมประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี

สํานักงาน

เวลา 9.30-12.00 น.

อธิการบดี

11-ก.ค.-51 ประชุมสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2551เวลา13.00-16.00น.
15-ก.ค.-51

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

พฎา,ทัณฑิมา

/

อธิการบดี

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บอกเลาเรื่องราว มก. จาก

มก. และ

พิบูลศิลป,วิวัฒน, พฎา,

คุณพอระพี" เวลา 9.00-12.00 น.

หอจดหมายเหตุ

ปทมา, รุงรัชณี, สินิทธ

73,465

ทัณฑิมา,พัชญสิตา,
16-ก.ค.-51 ประชุมแนวทางการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู

ของหนวยงาน เวลา13.30-16.00 น.

คกก.ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ทัณฑิมา
การบริหาร
จัดการความรู มก.

/

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ
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การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
เรื่อง

วัน/เดือน/ป
28-ก.ค.-51

29-ก.ค.-51

30-ก.ค.-51

5-ส.ค.-51

6-7 ส.ค. 51

หนวยงาน

คาใชจาย

ประชุมประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

เวลา 9.30 น.

อธิการบดี

สัมมนาบุคลากรเรื่อง "ธรรมะกับพลังใจเพื่อคุณภาพ

กองการ

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา,

ชีวิต เวลา 8.30-13.00 น.

เจาหนาที่

พัชญสิตา, รุงรัชณี

ประชุมกับคุณวิชัย ปฏิภากรณ เรื่อง ฐานขอมูล

หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป, พฎา, ปทมา,

"เกียรติภูมิบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแก มก."

มก.

ทัณฑิมา,สินิทธ

อบรมเขียนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

สํานักงาน

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

เวลา 8.30-12.00 น.

อธิการบดี

1.สัมมนา เรื่อง "การบันทึกเหตุการณสําคัญ: เอกสาร

หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป,วิวัฒน, พฎา,

37,172.50

ชั้นตนในงานจดหมายเหตุ" เวลา 8.30-16.30 น.

มก.

ปทมา, รุงรัชณี, พัชญสิตา,

/
/

สินิทธ, ทัณฑิมา
2.ศึกษาและดูงานที่หอประวัติ มก. พิพิธภัณฑศาลไทย
และหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑธนาคารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
11-ส.ค.-51

สัมมนาการบันทึกจดหมายเหตุประเทศไทย เรื่อง

สํานักหอ

"จด-หมายเหตุการณสําคัญไวในแผนดิน"

จดหมายเหตุ

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

/

แหงชาติ
13-ส.ค.-51

โครงการสัมมนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กองการ

พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา, สินิทธ,

เรื่อง "จัดการความรูอยางไรใหไดผลเปนรูปธรรม"

เจาหนาที่

พัชญสิตา, รุงรัชณี

เวลา 13.00-16.30 น.

รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ
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การพัฒนาบุคลากร การเขารวม อบรม/ ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2551
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
เรื่อง

วัน/เดือน/ป

22-ส.ค.-51 อบรมการจัดทําฐานขอมูลกับคุณวิชัย ปฏิภากรณ

หนวยงาน

ผูเขารวม

หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป,พฎา,ปทมา, สินิทธ,

มก.

ทัณฑิมา, พัชญสิตา, รุงรัชณี

คาใชจาย
7,232

และเจาหนาที่สํานักหอสมุด
25-ส.ค.-51 ประชุมเรื่อง "การปรับเปลี่ยนตําแหนงจากระบบซีสู

ระบบแทง" เวลา 8.30-13.00 น.
28-ส.ค.-51 ศึกษาและดูงานหอสมุดดํารงราชานุภาพและพิพิธภัณฑ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

กองการ

พฎา, ปทมา,ทัณฑิมา,

เจาหนาที่

พัชญสิตา, รุงรัชณี, วิวัฒน

หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป, วิวัฒน, พฎา, ปทมา,

มก.

ทัณฑิมา, สินิทธ, พัชญสิตา,

/
180

รุงรัชณี
5-ก.ย.-51

9-ก.ย.-51

โครงการสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

กองการ

บริหารงานบุคคล

เจาหนาที่

โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตร

กองการ

ศาสตรเรื่อง " การบังคับบัญชาโดยมุงผลสัมฤทธิ์

เจาหนาที่

สินิทธ, พัชญสิตา

/

พฎา , ปทมา

/

สินิทธ, รุงรัชณี

/

ขององคกร" รุนที่ 2 เวลา 8.30 - 16.30 น.
12-ก.ย.-51

17-ก.ย.-51

การฝกอบรมระบบทะเบียนทรัพยสินผานระบบ

งานพัสดุ

เครือขายในระบบบัญชี 3 มิติ

กองคลัง มก.

สัมมนา เรื่อง Digital Art and Creative Industry"

ศูนยคอมพิวเตอร พฎา, ปทมา, ทัณฑิมา

/

ม.ศิลปากร
25-ก.ย.-51

26-ก.ย.-51

ประชุมกับคุณวิชัย ปฏิภากรณ เรื่อง ความคืบหนาของ

หอจดหมายเหตุ

พิบูลศิลป,พฎา,ปทมา,

การจัดทําฐานขอมูล

มก.

ทัณฑิมา, สินิทธ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "กาวสู Library 2.0"

สํานักหอสมุด

พิบูลศิลป, ปทมา,ทัณฑิมา

/
/
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สถิติผูใชบริการ
ในป 2551 หอจดหมายเหตุและหอประวัตไิ ดตอนรับผูเขามาขอศึกษาดูงาน ดังนี้
วันที่ 17 มีนาคม 2551 ไดตอนรับบุคลากรจากประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและบาง
ประเทศในทวีปแอฟริกา จํานวน 25 คน ในโครงการ “Sufficiency Economy”

วันที่ 19 มิถุนายน 2551 นิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาค
พิเศษ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 102 คน
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วันที่ 5 สิงหาคม 2551 อาจารยและนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศ
ญี่ปุนจํานวน 34 คน

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 คณะสัมมนาและศึกษาดูงานของหอจดหมายเหตุจากการสัมมนา
“การบันทึกเหตุการณสําคัญ : เอกสารชั้นตนในงานจดหมายเหตุ” จํานวน 40 คน

วันที่ 14 สิงหาคม 2551 นางสาวพรทิพย นาคเกิด นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอศึกษาดูงานเพื่อประกอบ
การศึกษา
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วันที่ 26 สิงหาคม 2551 นิสิตและอาจารยจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุน จํานวน 16
คน

วันที่ 30 สิงหาคม 2551 กิจกรรม Rally จักรยาน : เปดตํานานเกษตรศาสตร เปดสํานึก
อนุรักษสิ่งแวดลอม ขององคการบริหารองคการนิสิต มก.

วันที่ 8 กันยายน 2551 นิสิตและอาจารย จาก มหาวิทยาลัยเกษตรแหงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
จํานวน 16 คน
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สรุปสถิติผูเขาเยี่ยมชมหอประวัติ ประจําปงบประมาณ 2551 ดังนี้
ป พ.ศ. 2550
ป พ.ศ. 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
127 70 18 29 24 42 13 16 202 34 224 59 858

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม ปงบประมาณ 2551

250
200
150
100
50
0
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
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สาระนารูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลายทานอาจไมทราบวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยอยู 5
อยางดวยกัน หอจดหมายเหตุจึงขอนําสาระนารูเกีย่ วกับเรื่องนี้มานําเสนอ
ตราประจํามหาวิทยาลัย

ตราประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาค อยูกึ่งกลาง
ลอมรอบดวยกลีบบัวคว่ําและกลีบบัวหงาย มีขอความ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486”
ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง และสีเขียว
ใบไมเปนสีประจําตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พระพิรุณทรงนาค

พระพิรุณทรงนาคเปนสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประดิษฐานอยู ณ
บริเวณหนาอาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ เมื่อ พ.ศ. 2538 และไดมกี ารปรับปรุงฐานที่ตั้งพระพิรุณทรง
นาคใหสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.35 เมตร พรอมกับยกระดับขอบบอน้ําพุกลางใหสูงขึ้นอีก 1.20
เมตร เพื่อใหมีความสงางามและความโดดเดนยิ่งขึ้น โดยใชงบประมาณเงินรายไดจากสวนกลาง
เปนจํานวนเงิน 2,720,000 บาทถวน และมีการประกอบพิธีสักการะองคพระพิรุณ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2547
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พระพุทธชินสีหจําลอง

พระพุทธชินสีหจําลอง เปนพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเกษตรกลาง
บางเขน ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดสรางนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2535
เสาธงรูปทรงเมล็ดขาวเปลือก

เสาธงรูปทรงเมล็ดขาวเปลือก ตั้งอยูหนาหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานถนน
พหลโยธิน และหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ออกแบบโดย ผศ. ทองพันธุ พูนสุวรรณ เสาธงรูปทรง
เมล็ดขาวเปลือกนี้เปนเสาธงที่ออกแบบเปนพิเศษ โดยใหบนยอดเสาทําเปนหยดน้ําเหมือนน้ําฝน
ไหลกระจายลงมา เสนของเสาธงเหมือนกับกระแสน้ํา เสาธงนี้จึงสงางามและมีความหมายดี
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ตนนนทรี

นนทรี (Peltophorum pterocarpum) เปนตนไมสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาตั้งแต พ.ศ. 2506 สืบเนื่องจากการประชุมสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที่ 9
เมษายน 2506 คณะอนุกรรมการพิจารณาหาตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
เสนอตนไม 4 ชนิด ตอที่ประชุม คือ นนทรี ทองกวาว ราชพฤกษ (คูน) และพิกุล โดยที่ประชุมได
ตกลงเลือกตนนนทรี เพราะเปนไมยืนตน มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก อันหมายถึง สีเขียวขจีของเกษตร
และมีดอกสีเหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลืองของคณะเกษตร
ตอมาในวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราช
ดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน บริเวณ
หนาอาคารหอประชุม มก.และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรวมทรงดนตรีที่หอประชุม มก. เปนครั้ง
แรกดวย พรอมกันนี้ไดมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับตนนนทรี ความวา
“ขอพูดอะไรสักหนอย วันนี้ไดรับเชิญมาปลูกตนไม ก็ทําใหคิดวา การปลูกตนไมก็
จําเปนจะตองเลือกวาตนอะไรจึงจะดี เหมาะสําหรับมหาวิทยาลัย
ตนไมอะไรๆ ก็สีเขียว ตนนนทรีที่เลือกเปนตนไมของเกษตร ก็เหมาะสมที่มีสีเขียว
ดวย เหมาะมากและนายินดีมากที่ตนนนทรีนั้นปลูกไดทั่วทุกแหงของไทย เพราะทนแลง ทนแดดได
นี่เปนความหมายที่ดี เพราะคนไทยถาปลูกในแผนดินไทยก็เติบโตดีและเจริญดี”
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ภาคผนวก
แผนการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ 2552
หอจดหมายเหตุไดจดั ทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพในอนาคต
และวางแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในป พ.ศ. 2552 นี้
ทางหอจดหมายเหตุวางแผนการปฏิบตั งิ านดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
1

2

3

4

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในแตละสายงาน
1.1กิจกรรม ศึกษาและดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของในดานจดหมายเหตุ
หอประวัติและพิพิธภัณฑ

-จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
-จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

2
7

1.2กิจกรรมสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
สายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

-จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
-จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

2
7

โครงการปรับปรุงพัฒนางานดานบริหารงานทั่วไป
2.1จัดทําคูมือบริหารงานทั่วไป

-จํานวนรายการที่ไดรับการปรับปรุง

1

โครงการทํานุบํารุงอาคารประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.1กิจกรรมฉีดปลวกและกําจัดหนู
3.2การดูแลรักษาพื้นอาคารและตัวอาคาร
3.3การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร

-จํานวนอาคารที่ไดรับการทํานุบํารุง
-จํานวนอาคารที่ไดรับการทํานุบํารุง
-จํานวนอาคารที่ไดรับการทํานุบํารุง

2
2
2

โครงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ
หอประวัติ
4.1โครงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
และวัตถุหอประวัติ
4.2โครงการจัดเก็บรวบรวมและอนุรักษขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ
หอประวัติและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับจดหมายเหตุอื่นๆ
4.3โครงการจัดทําประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History)

-จํานวนทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ
และ
วัตถุหอประวัติที่ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง
-จํานวนขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ
-จํานวนวัตถุหอประวัติ
-จํานวนหนังสือที่เกี่ยวของ
-จํานวนบูรพาจารย คณาจารยและ
บุคลากรผูทําคุณประโยชนใหแกมก.
ที่ใหสัมภาษณ

2

32ฟุต
20/ป
80เลม
6ทาน
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โครงการ/กิจกรรม
5

6

โครงการกิจกรรมสงเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
5.1กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาของหอประวัติและ
หอจดหมายเหตุ
โครงการบริการและเผยแพรขอมูลประวัติเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติในรูปแบบ
ตางๆ
6.1กิจกรรมนําบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
งานในดานจดหมายเหตุและหอประวัติ
6.2การจัดแสดงนิทรรศการตามวาระและโอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัย
6.3การจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
6.4การจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับงานดานจดหมายเหตุ
6.5โครงการเชิดชูบูรพาจารย
6.6โครงการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลทางดานจดหมายเหตุ
6.7โครงการปรับปรุงและแกไขฐานขอมูลวัตถุหอประวัติ
6.8กิจกรรมการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและ
วัตถุหอประวัติในรูปแบบตางๆ
6.9กิจกรรมการใหบริการขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติ
6.10การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบริการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย

1

-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย

1

-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
-จํานวนสื่อที่ใชในการเผยแพร

4
1
2
1
1
1
4สื่อ

-จํานวนการใหบริการ
-จํานวนผูเขาเยี่ยมชมหนวยงาน
-ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

50ครั้ง/ป
900คน/ป
รอยละ80
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รายงานประจําป 2551 หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความอนุเคราะหจากทุกหนวยงาน และบุคลากร
มหาวิทยาลัยทุกทาน บูรพาจารย ศิษยเกา หรือผูที่มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย หากทานมี
เอกสารที่เห็นวามีประโยชนตอมหาวิทยาลัย และอนุชนรุน หลัง โปรดมอบใหหอจดหมายเหตุเปน
ตัวแทนในการอนุรักษ ดูแลรักษาเอกสารนัน้ ไว เปนขอมูลในการศึกษา คนควา และเผยแพรตอไป
ในอนาคต

สถานที่ติดตอ
-หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ
50 ถนนพหลโยธิน กทม 10900 โทร 02-9428616ตอ 426-430 ภายใน 1777 ตอ 426-430
โทรสาร.02-9406689 E-mail : archives@ku.ac.th
Website : http://archives.psd.ku.ac.th/ Blog : http://kuarchives.wordpress.com/
-หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประตู2 ถนนงามวงศวาน
โทรศัพทและโทรสาร 02-9427272 ภายใน 1560
Website : http://kuhistory.ku.ac.th/
คณะผูจัดทํา
นางพิบูลศิลป วัฑฒนะพงศ
น.ส.พฎา พุทธสมัย
น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ
นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท
น.ส.รุงรัชนี สนิทจันทร
นายวิวัฒน ชูชม
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน
ศิลปกรรม
น.ส.พฎา พุทธสมัย
น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ
น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

