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คํานําจากผูอํานวยการ
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหอจดหมายเหตุเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เพื่อเปน
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยทําหนาที่จัดเก็บ อนุรักษและใหบริการเอกสารสําคัญหรือ
จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย บัดนี้หอจดหมายเหตุดําเนินงานเปนเวลา 6 ปเศษแลว
สามารถใหบริการเอกสารสําคัญใหแกผูใชขอมูลไดเปนอยางดี หอจดหมายเหตุมีโอกาสใช
เอกสารจดหมายเหตุรวมในภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยหลายโอกาส
การพัฒนาหอจดหมายเหตุใหดําเนินไดตามวัตถุประสงค จักตองไดรับความ
รวมมือจากทุกหนวยงาน เพราะทานคือเจาของเอกสารที่จะสงขอมูลใหแกหอจดหมายเหตุ
เพื่อใหบริการ เพราะเอกสารที่มีคามิใชไดมาจากการซื้อ แตไดมาเพราะทุกหนวยงานมีสวน
รวมพัฒนา รวมสรางหอจดหมายเหตุใหเจริญกาวหนาตอไป
ขอบคุณทุกหนวยงาน รวมทั้งทานเจาของเอกสารที่ไดมอบบันทึกภารกิจและความ
ทรงจําตางๆอันเกิดขึ้นในอดีต เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดใชขอมูลอันมีคาเพือ่ พัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป

(นางพิบูลศิลป วัฑฒนะพงศ)
ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ มก.
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วิสัยทัศน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคลังขอมูลแหงประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อความสามารถเรียนรูอยางรอบดานเกี่ยวกับ
ตนเองในสังคมไทยและสังคมโลก
ปรัชญา
อนุรักษ บริการ สืบสานความรู เชิดชูเกียรติประวัติ

พันธกิจ
หอจดหมายเหตุ มีหนาที่หลักในการอนุรักษ จัดเก็บและเผยแพร บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อสงเสริมงานบริหารและวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนและ
ดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค
1.เสาะแสวงหารวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ อันแสดงประวัติ พัฒนาการและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.อนุรักษ เก็บรักษา จัดระบบเอกสารและเผยแพรขอมูลที่มีคุณคาอันแสดงถึง
บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะดานการศึกษาดานการเกษตรของ
ประเทศไทย
3.เผยแพรเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบตางๆ ใหบริการและสงเสริมการใช
เอกสารจดหมายเหตุใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.สรางเสริมความรูสูสังคม

5

ประวัติและความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประวัติยาวนานกวา 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานนั้นมีเอกสารและบันทึกในรูปแบบตางๆจํานวนมหาศาลเนื่องดวยประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเอกสารและบันทึกเหลานี้นอกจากจะเปนหลักฐานขั้นตนที่
สามารถอางอิงทางวิชาการ ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติการศึกษาดานการเกษตร
ของประเทศและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ แลว ยังถือเปนมรดกทางปญญา
และวัฒนธรรม ที่สามารถปลูกฝงความภาคภูมใิ จตอบูรพาจารยและเกียรติประวัติของ
มหาวิทยาลัยแกอนุชนไดอีกดวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเก็บรักษาหลักฐานเหลานี้
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยางกาวเขาสูทศวรรษ
ที่ 7
รองศาสตราจารย ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดี ( 8 มิ.ย. 2545 – 7
มิ.ย. 2549 ) ไดตั้งหอจดหมายเหตุขึ้นโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยให หอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547
ตอมามหาวิทยาลัยไดพิจารณารวมหอประวัติ (จัดตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 60 ป
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเปดใหชมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546) เขาเปนงานหนึ่ง
ของหอจดหมายเหตุ ดวยเหตุผลที่หอจดหมายเหตุ และหอประวัติ มีวัตถุประสงคในการ
จัดเก็บ อนุรักษ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และได
ใหบริการในลักษณะที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความซ้ําซอน กอใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณา
ใหหอประวัติเปนภารกิจในกํากับของหอจดหมายเหตุ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย วันที่
3 สิงหาคม 2549.
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งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง หอจดหมายเหตุ ปงบประมาณ 2553
หมวด

งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได

ที่ไดรับจัดสรร

ที่ขอปรับ/เพิ่ม

ที่ใชไป

งบบุคลากร

389,540.00

-

381,081.24

งบดําเนินงาน

190,000.00

519,300.00

682,049.30

คาสาธารณูปโภค

91,000.00

-

91,000.00

งบลงทุน

174,000.00

5,000.00

178,859.30

เงินอุดหนุน

75,000.00

-

74,066.00

รายจายอืน่ ๆ

96,000.00

-

94,936.00

รวมทั้งสิ้น

1,015,540.00

519,300.00

1,501,991.84
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คณะกรรมการดําเนินงานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบาย ใหขอคิดเห็นเสนอแนะ
งานของหอจดหมายเหตุใหดําเนินไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด
คือ
1. คณะกรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อดีตอธิการบดี อดีต
ผูบริหาร และผูแทนจากคณะ สํานัก สถาบันจํานวนหนึ่งเปนกรรมการ มีหนาที่กําหนด
นโยบาย ขอบเขต ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. คณะกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษ(ตําแหนงในขณะนั้น) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี และมีที่ปรึกษาและผูประสานงาน
1คน รวมดวยผูแทนจากบางคณะ สํานัก สถาบันรวม 15 คน ทําหนาที่วิเคราะหและ
พิจารณากําหนดหมวดหมูเอกสารและอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน
3. คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งกรรมการชุดนี้เปนตัวแทนจากทุกคณะ สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ทํา
หนาที่ พิจารณาความสําคัญและคัดแยกเอกสารของแตละหนวยงานเพื่อจัดเก็บหรือมอบ
แกหอจดหมายเหตุและ ทําหนาที่วางหลักเกณฑประเมินคุณคาเอกสารของหนวยงาน เพือ่
กําหนดประเภทเอกสารที่ทําลายไดและที่ไมสามารถทําลายได
นับจากปงบประมาณ 2551 ไมมีการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากกิจกรรม
ตางๆไดดําเนินการเรียบรอยตามหลักการ คงมีเฉพาะการประชุมประจําเดือนของบุคลากร
หอจดหมายเหตุ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หากมีปญหาเฉพาะกิจจะปรึกษา
ผูเกี่ยวของเปนครั้งคราว
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การแตงตั้งที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 ทานคือ
1. นางสาวขนิษฐา วงศพานิช
2. นางเบญจมาศ ตันตยาภรณ

3. นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ

- อดีตผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
- อดีตผูบริหารอาวุโส สวนบริหารงานเอกสารและ
จดหมายเหตุ หอสมุด และจดหมายเหตุธนาคาร
แหงประเทศไทย
- อดีตนักจดหมายเหตุ สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ
- อาจารยพิเศษวิชาการบริหารงานเอกสาร
จดหมายเหตุ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นักจดหมายเหตุวิชาชีพอิสระ
- อดีตหัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- อดีตหัวหนาฝายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

“ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ : ผูเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร ปราชญดนตรีไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19

สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมใหญชั้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ โดยมีวิทยากร 4 ทาน ไดแก ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย ศ.ดร.อังศุมาลย จันทราปตย และ ผศ.ดร.สุรพล จันทราปตย
จัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ผูมีความสามารถยอดเยี่ยมทางดานดนตรีไทย และทางดาน
เศรษฐศาสตร

เสร็จสิ้นจากการบรรยายแลว มีการบรรเลงดนตรีไทยจากนักดนตรีและนักรองกิตติมศักดิ์ ซึ่ง
เปนผูใกลชิดสนิทสนมหรือลูกศิษยของ ศ.ดร.อุทิศ ขณะรวมรับประทานอาหารกลางวัน ยังมีการแสดง
อังกะลุงจากวงอังกะลุงกิตติมศักดิ์ KU 20 อีกดวย
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“พิพิธภัณฑพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ณ วังสระปทุม” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บุคลากร

หอจดหมายเหตุจํานวน 8 คน มีโอกาสเขาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑพระพันวัสสาอัยยิกาเจา โดยพิพิธภัณฑ
ไดจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระประวัติแหงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา มีขาวของ
เครื่องใชและเอกสารจดหมายเหตุที่สําคัญเกี่ยวกับวังสระปทุมในชวงที่สมเด็จเจาฟาฯ กรมขุมสงขลา
นครินทรและครอบครัวประทับที่วังสระปทุม สวนนิทรรศการแบงออกเปน 2 อาคาร คือ อาคาร
นิทรรศการ และ พระตําหนักใหญ
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“พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราชพิธี และหองมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช” เมื่อ

วันที่ 3 กันยายน 2553 หอจดหมายเหตุนําบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากหลายหนวยงานที่
มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บเอกสาร จํานวน 43 คน ไปศึกษาดูงาน แหงแรกคือพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเรือพระราชพิธีอยูที่ปากคลองบางกอกนอย ซึ่งจัดแสดงเรือพระราชพิธีที่ใชในกระบวนพยุหยา
ตราทางชลมารค พรอมทั้งนิทรรศการที่ใหความรูเกี่ยวกับการตอเรือ ซอมแซม อุปกรณตางๆที่ใชในเรือ
พระราชพิธี แหงที่สองคือหองมหิดลอดุลเดช ชั้น 4 หอสมุดศิริราช ภายในจัดแสดงสิ่งพิมพและสิ่งของ
สวนพระองคของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เดิมคือหองสมเด็จพระ
ราชบิดา เมื่อมีการปรับปรุงหอสมุดศิริราช หองนี้จึงถูกยายจากชั้น 3 ไป ชั้น 4 และปรับปรุงใหมโดยมี
พิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ 20 สิงหาคม 2553
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หอประวัติ
“นิทรรศการตนไมสัญญลักษณและอนุสรณที่พระราชวงศทรงปลูกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” จัดแสดงระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 – 31 มกราคม 2553
เพิ่อระลึกและทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศที่มีตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
เสด็จมาทรงปลูกตนไมในวโรกาศตางๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“กาวแรก...สูรั้วนนทรี” จัดแสดงระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 – 9 กรกฎาคม 2553

เพื่อใหบุคลากร นิสิตและผูที่สนใจทราบถึงความเปนมาและประเพณีการตอนรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอดีต
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หอจดหมายเหตุ
“84 พรรษา สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” จัดแสดง
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 – 31 ธันวาคม 2552 รวมกับสํานักหอสมุด ณ บริเวณโถงทางเขา
สํานักหอสมุด อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84
พรรษา

“ประเพณีรับนองใหม มก.” จัดแสดงระหวางวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2553 ณ ดานหนา

สํานักงานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เพื่อใหนิสิต และ ผูสนใจทราบถึงประวัติ
ความเปนมาของประเพณีตอนรับนองใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอดีต พรอมภาพกิจกรรม
การรับนองใหมในอดีตที่นาตื่นตาตื่นใจ
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“พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2552” จัดแสดงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

2553 – 16 สิงหาคม 2553 ณ โถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ รวมกับสํานักหอสมุด ซึ่งเปนชวง
ที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากจะใหความรูเกี่ยวกับประวัติ
ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว นิสิตและบัณฑิตจบใหม สามารถมาถายรูปเปนที่ระลึกได

“ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ : ผูเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร ปราชญดนตรีไทย” จัดแสดงเมื่อวันที่

19 สิงหาคม 2553 เปนตนมา ณ ดานหนาสํานักงานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ
นิทรรศการจัดแสดงเพื่อใหผูเขารวมงานการบรรยายพิเศษไดรับทราบถึงประวัติและผลงานของ ศ.ดร.
อุทิศ มากยิ่งขึ้น
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“วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” จัดแสดงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ณ หนาหอประชุมใหญ และที่ศาลาหกเหลี่ยม ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 – 4 ธันวาคม 2552

นิทรรศการนําเสนอเกี่ยวกับความสําคัญของตนนนทรีและความเปนมาของวันนนทรีทรงปลูก ดนตรี
ทรงโปรด

“สืบสานวันทรงดนตรี” จัดแสดงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ ดานหนาอาคารจักร

พันธเพ็ญศิริ เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารีเสด็จ
ทรงดนตรีเนื่องในวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
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“วันรําลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่5 มิถุนายน พ.ศ.

2489” จัดแสดงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณโถงอเนกประสงคชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50
ป เนื่องในการจัดงาน วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับชมรม มก.อาวุโส
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หอจดหมายเหตุดําเนินการจัดทําประวัติศาสตรบอกเลามาอยางตอเนื่องมาหลายปแลว เพื่อ
เติมเต็มประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยผานประสบการณและมุมมองของบูรพาจารย ซึ่งรายละเอียดที่
ไดจากการสัมภาษณ ผูที่สนใจสามารถศึกษาไดที่หอจดหมายเหตุ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ
ในปนี้ หอจดหมาเยหตุทําการสัมภาษณเพื่อจัดทําประวัติศาสตรบอกเลาทั้งสิ้น 6 ทาน ดังนี้
“รศ. ยืน ภูวรวรรณ” สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ หอจดหมายเหตุ รศ.ยืน

ปจจุบันดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคยดํารงตําแหนงสําคัญๆใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย เชน นักวิจัยดีเดนแหงชาติประจําป
2539 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตรจากสภาวิจัยแหงชาติ
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“ศ.ดร.สายชล เกตุษา” สัมภาษณเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ 2553 ณ หอจดหมายเหตุ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทํางานวิจัยเกี่ยวกับสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลพืชสวนมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เคยไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติป 2541 สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ป 2545 สาขาเกษตร และอีกหลายรางวัล

“ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันท” สัมภาษณเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ณ ตึกภาควิชาปฐพีฯ

ศ.ดร.ทัศนียเปนอาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มีประสบการณวิจัยทางดานการจัดการธาตุ
อาหารพืช การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนโดยใชดิน เปนหัวหนาทีมประดิษฐชุดตรวจสอบ NPKในดิน
ไดรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนประเภทกลุมประจําป 2552 ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงคือ เทคโนโลยีปุย
สั่งตัด
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“ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต” สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ Scarp shop คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.สิงหเปนหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สอนทางดานนวัตกรรมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม เปนผูนําความคิดรักษสิ่งแวดลอมโดย
การนําวัสดุเหลือใชมาสรางสรรคงานออกแบบมากมายจนเปนที่รูจัก

“รศ.น.สพ. ดร.อภินันท สุประเสริฐ” สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ หอจดหมายเหตุ
ปจจุบันเปนรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ผูริเริ่มโครงการวิจัยและพัมนาสื่อการเรียนการสอน :

หุนจําลองจากยางพารา โดยการประดิษฐหนุ จําลองอวัยวะคนและสัตวจากยางพารา
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“รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร” สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ ศูนยวิทยาศาสตร

ขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.อภิชาติเปนนักวิชาการและนักวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับขาวในแงมุมตางๆมีชื่อเสียงจากผลงานวิจัยเรื่องการคนพบยีนความหอมของขาวขาวดอกมะลิ
และไดยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครองสายพันธุ รางวัลที่ไดรับมากมาย อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
พ.ศ.2549 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนประจําป 2553 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ

หอจดหมายเหตุขอบคุณอาจารยทุกทานที่ไดเสียสละเวลามาใหสัมภาษณ เพื่อประโยชนในการ
เติมเต็มประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป

23

หอจดหมายเหตุ มีการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับจดหมายเหตุ และผลงานให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานภายนอกผานชองทางหลายอยาง โดยในป
2553 นี้ หอจดหมายเหตุเนนการเขามามีสวนรวมของบุคคลทั่วไปใหมากขึ้น
http://archives.psd.ku.ac.th/

http://kuhistory.ku.ac.th/
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http://webportal.ku.ac.th/archives/eng/

http://kuarchives.wordpress.com/
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แผนพับประชาสัมพันธ

จุลสารจดหมายเหตุราย 3 เดือน
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รายงานประจําป 2552

หนังสือหอประวัติ

27

ผลการปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 ของหอจดหมายเหตุที่ไดมีการจัดทํา
ระบบประกันคุณภาพในภาพรวมรวมกับสํานักงานอธิการบดี หอจดหมายเหตุไดมีการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดีในปที่ผานมา ไมวาจะเปนการรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2551 ซึ่งมีดวยกันหลายดานก็คือ การพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหม การ
ปรับปรุง JA, JD บุคลากรของหนวยงาน ตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ( 1 มิถุนายน 2552 – 31
พฤษภาคม 2553 ) หอจดหมายเหตุยังคงดําเนินงานระบบประกันคุณภาพในภาพรวมรวมกับ
สํานักงานอธิการบดีเชนเดิมโดยเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน
ใหกับสํานักงานอธิการบดี พรอมกันนี้ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพไดมีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดในแตละองคประกอบใหสอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี โดยไดมีการ
เพิ่มเติมตัวชี้วัดในสวนของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของหนวยงานในดานของ
กระบวนการในการลดขั้นตอนการดําเนินงานในงานดานบริการ จากตัวชี้วัดดังกลาวหอจดหมายเหตุจึง
ไดเขามามีสวนรวมในเรื่องของการปรับลดขั้นตอนกระบวนงานในการดําเนินงานทางดานงานบริการของ
หอประวัติ โดยเนนในสวนของการตอบกลับผูมาขอใชบริการหอประวัติใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อ
เพิ่มความสะดวกใหกับหนวยงานหรือบุคคลที่จะติดตอมาขอใชบริการในการเยี่ยมชมหอประวัติของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลของการปรับลดขั้นตอนในสวนของงานบริการในดานนี้ทําใหหอประวัติสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในสวนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดีจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2553 ผลการตรวจประเมินในดาน
ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานประวัติพัฒนาการมหาวิทยาลัย หอจดหมาย
เหตุสามารถรวบรวม อนุรักษและใหบริการเอกสารและวัตถุที่สําคัญของมหาวิทยาลัยใหแกนิสิต
บุคลากร และผูสนใจไดรับทราบขอมูลประวัติ ความเปนมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไดเปนอยางดี
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ในปงบประมาณ 2553 หอจดหมายเหตุ มก. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ขึ้ น ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหแตละหนวยงานดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ซึ่งในสวนของการบริหารความเสี่ยงนั้น หอจดหมายเหตุ มก. ไดจัดทํา
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น โ ค ร ง ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง อ า ค า ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีขั้นตอนหลักและวัตถุประสงคดังนี้

1. สํ า รวจลั กษณะทางกายภาพของอาคารหอประวั ติแ ละอาคารหอพั ก นิ สิ ต 2 เพื่ อ
ตรวจสอบสภาพอาคารหอประวัติและอาคารหอพักนิสิต 2 เพื่อหาจุดที่ชํารุดทรุดโทรม
ตองซอมแซมและอนุรักษ
2. จัดทําแผนการอนุรักษและรักษาอาคารหอประวัติและอาคารหอพักนิสิต 2 เพื่อวาง
แนวทางและขั้นตอนการซอมแซมและอนุรักษอาคารหอประวัติและอาคารหอพักนิสิต 2
3. ดําเนินงานตามแผนการอนุรักษและรักษาอาคารหอประวัติและอาคารหอพักนิสิต 2
เพื่ อซ อมแซมและอนุ รัก ษ อาคารหอประวั ติแ ละอาคารหอพั ก นิ สิต 2 ให มีส ภาพมั่ น คง
แข็งแรงสวยงาม สมกับเปนอาคารประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. ติดตามและประเมินผล เพื่ อใหท ราบผลการดํา เนิ นงาน ปญ หาและอุ ปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหสามารถนําไปใชปรับปรุงโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป
ซึ่งจากขั้นตอนหลักของ โครงการทํานุบํารุงอาคารประวัติศาสตรของ มก. ทั้งหมดพบวาใน
ขั้นตอนของการดําเนินงานตามแผนการอนุรักษและรักษาอาคารหอประวัติและอาคารหอพักนิสิต 2 มี
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานไมสะดวก ลาชา และไมเปนไปตามแผนฯ ที่จัดทํา ทั้งนี้ไดมีจัดการ
ความเสี่ ยงโดยการจัดทํ าโครงการและงบประมาณที่ชัด เจน และผูรับ ผิดชอบโครงการไดดํา เนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดย
1.จัดทําโครงการซึ่งมีรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผูรับผิดชอบโครงการ
ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
2. มีการติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติงาน
แ ผ น ก า ร บ ริ หา ร ค ว า ม เสี่ ยง ใน โ ค รง กา รทํ า นุ บํ า รุ ง อ า ค า รป ระ วั ติ ศา ส ตร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงดําเนินการไดแลวเสร็จตามกําหนด และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
หอจดหมายเหตุ มก. มีแผนการบริหารความเสี่ยงในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ปรับปรุง
หองนิทรรศการกาวสูทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร ณ อาคารหอประวัติ มก. ซึ่ง
จะไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหทราบในโอกาสตอไป
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ในสวนของการประเมินการควบคุมภายในของหอจดหมายเหตุ มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 จากรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2552 ผลการประเมินโดยรวมสรุปไดวา จากการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล พบวา หอจดหมายเหตุ
มก. มีการจัดการบริหารโครงสรางองคกรและการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน ใชสื่อและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรภายในหนวยงานและบุคคลภายนอก และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนตอผูบังคับบัญชา และผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หอจดหมายเหตุ มก. ไดดําเนินการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมตรงกับผลการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เพื่อเปนคลังขอมูลแหงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเนนเอกลักษณใน
เรื่องของประวัติ พัฒนาการ การศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกดาน รวมทั้งพัฒนาการ
ในระยะแรกเริ่มของการเรียนการสอนดานการเกษตรในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผานมา หอจดหมายเหตุไดใหบริการทางดานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหแกบุคลากร และหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
หนวยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาคนควาหาเอกสารประกอบงานวิจัยตางๆ ดวย
ขณะเดียวกันหอจดหมายเหตุยังจัดใหมีการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการเอกสารภายใน
หนวยงานใหแกบุคลากรจากหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและตรงกัน
เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุใหแกหนวยงานตางๆ ในการจัดสงเอกสารที่ถือเปนเอกสารจดหมายเหตุ
ใหแกหอจดหมายเหตุ เพื่อใหงานหอจดหมายเหตุดําเนินตอไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังไดจัดทํา ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารกลางของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2549 ขึ้นเพื่อใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารของหนวยงานตางๆ เพื่อสงมอบใหกับหอจดหมายเหตุ
ในสวนของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หอจดหมายเหตุซึ่งแบงงานออกเปน 3 งาน คือ งาน
บริหารงานทั่วไป งานวิชาการ และหอประวัติ โดยในแตละงานไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานภายในสาย
งานของตนดวย ไดแก คูมือปฏิบัติงานเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร คูมือ
ปฏิบัติงานเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ คูมือปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
เปนตน
สําหรับปนี้ หอจดหมายเหตุ พัฒนาองคความรูทางดานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรหอ
จดหมายเหตุ ใน โครงการ KM เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรหอประวัติ สืบเนื่อง
จากหอประวัติมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป โดยบุคลากรหอจดหมายเหตุที่ทํา
หนาที่ตอนรับชาวตางชาติไดมีอยูเพียงสวนหนึ่งซึ่งบางครั้งไมเพียงพอทําใหไมสามารถทําการตอนรับได
อยางมีประสิทธิภาพ หอจดหมายเหตุจึงตระหนักถึงการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษใหแก
บุคลากรทที่เกี่ยวของใหสามารถนําชมหอประวัติแกชาวตางประเทศไดอยางมั่นใจและกอใหเกิด
ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากบุคลากรที่ประจําอยูหอประวัติและมีหนาที่ในการนําชมโดยตรง
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ลําดับ
ที่

วันที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

เลขที่คําสั่ง/ ชื่อหนวยงานที่จัด
วันที่ (ถามี)
กิจกรรม

คาใชจาย

ชื่อบุคลากร

(บาท)
ระบุวันเริ่มวันสิ้นสุด
กิจกรรม
1

12-ต.ค.-52

จํานวน
วันที่ไดรับ
การพัฒนา
(วัน)
1

2

13-ต.ค.-52

1

3

22-ต.ค.-52

4

โครงการสัมมนาวันนักวิจัย มก.
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ"
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรเมื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ"

ศธ
0513.1250
5 / ว 1105

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์
ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ

ศธ
0513.1011
0 / ว 410

สภาขาราราชการ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร

1

โครงการสัมมนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
"ศีล สมาธิ ปญญา กับความสําเร็จ
ขององคกร"

ศธ
0513.1010
3 / ว 3077

กองการเจาหนาที่

นายวิวัฒน ชูชม, น.ส. พฎา พุทธสมัย,
น.ส.ปทมา คงศักดิไ์ พบูลย, น.ส.ทัณฑิมา
เดชโชติ, นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท,
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส. รุงรัชณี
สนิทจันทร
นายวิวัฒน ชูชม, น.ส. พฎา พุทธสมัย,
น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา
เดชโชติ, นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท,
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส. รุงรัชณี
สนิทจันทร

11-พ.ย.-52

1

การบรรยาย เรื่อง "รูเทาทันการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย"

ศธ
0513.1010
9 / ว 16606

กองวิเทศสัมพันธ

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์
ไพบูลย, น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส.
ทัณฑิมา เดชโชติ, นายวิวัฒน ชูชม

5

19-พ.ย.-52

1

โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัว
บงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศธ
0513.1011
8 / 974

สํานักประกัน
คุณภาพ

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ทัณฑิมา เดช
โชติ, น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

6

23-พ.ย.-52

1

24-พ.ย.-52

1

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
ศูนยนิติ
สารสนเทศ
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์
ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ, น.ส.
สินิทธ สิทธิเสรีชน

7

โครงการสัมมนา เรื่อง สิ่งที่ตอง
ตระหนักเกี่ยวกับ พ.ร.บ. วาดวย
การกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
โครงการสัมมนา เรื่อง "การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน"

ศธ
0513.1011
9 / ว 0401

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์
ไพบูลย, น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

32

ลําดับที่

8

วันที่ไดรับการพัฒนา
ระบุวัน
เริ่ม-วัน
สิ้นสุด
กิจกรรม
1-ธ.ค.-52

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา
(วัน)
1
โครงการศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ
พิพิธภัณฑพระพันวัสสาอัยยิกาเจา
วังสระปทุม

9

2-ธ.ค.-52

1

การอบรมเพื่อทบทวนการพัฒนา
เว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการสัมมนาการจัดการความรู
เรื่องการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ
พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
บริหารงานเอกสารและสงมอบ
เอกสารใหหอจดหมายเหตุ ครั้งที่ 5 :
การจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุ"
โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ
สัญจร

10

22-ธ.ค.-52

1

11

23-ธ.ค.-52

1

12

18-ม.ค.-53

1

13

3-ก.พ.-53

1

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48

14

19-ก.พ.-53

1

ประชุม เรื่อง "การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 - 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"

เลขที่
คําสั่ง/
วันที่ (ถา
มี)

ชื่อหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม

หอจดหมาย
เหตุ มก.

ศธ
0513.132 /
ว 3436
ศธ
0513.1010
5 / 4778
ศธ
0519.23 /
529
ศธ
0513.1010
3 / ว 5108
ศธ
0513.1010
6/ปวก.48/
ว 1416
ศธ
0513.1010
3 / ว 677

คาใชจาย

ชื่อบุคลากร

(บาท)

1,400.00

นางพิบูลศิลป วัฒฑนะพงศ, น.ส. พฎา
พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย, น.ส.
ทัณฑิมา เดชโชติ, นางพัชญสิตา อัครบดี
ชยานันท, น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, นาย
วิวัฒน ชูชม, น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ

กองคลัง งาน
พัสดุ

น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส. รุงรัชณี สนิท
จันทร

สถาบัน
วัฒนธรรม
และศิลปะ ม.
ศรีนครินทรฯ
กองการ
เจาหนาที่

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คงศักดิ์
ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ

กองบริการ
การศึกษา

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท, นายวิวัฒน
ชูชม, น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร

กองการ
เจาหนาที่

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท, น.ส.สินิทธ
สิทธิเสรีชน

นายวิวัฒน ชูชม
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ลําดับที่

วันที่ไดรับการพัฒนา

15

ระบุวัน
เริ่ม-วัน
สิ้นสุด
กิจกรรม
3-มี.ค.-53

จํานวน
วันที่ไดรับ
การพัฒนา
(วัน)
1

16

16-มี.ค.-53

1

17

19-มี.ค.-53

1

18

2-เม.ย.-53

1

19

20 - 23
เม.ย. 53

4

26-27 พ.ค.
53

2

21

31 พ.ค. - 1
มิ.ย. 53

2

22

19 มิ.ย. 26 ก.ย. 53

21

23

24-25 มิ.ย.
53

2

24

29-30 มิ.ย.
53

2

20

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

เลขที่คําสั่ง/
วันที่ (ถามี)

ชื่อหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม

โครงการสัมมนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง "การ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชระบบ
สมรรถนะ (Competency Based
Management)"
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"EndNote X3 : โปรแกรมการจัดการ
เอกสารอางอิงอิเล็กทรอนิกส บน PC"
โครงการการจัดการความรู เรื่อง การ
สื่อสารและการประสานงานภายใน
องคกร
พิธเี ปด "พิพิธภัณฑวัฒนธรรมผาเผาไท
ลื้อ" และสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
"วัฒนธรรมผาเผาไทลื้อ"

ศธ
0513.10103
/ ว 663

กองการ
เจาหนาที่

ศธ
0513.135 /
0236

สํานักหอสมุด

โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
2553 รุนที่ 27
โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2553 "สรางเว็บเพจอยางมือ
อาชีพดวย Wordpress"
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ : การ
ปองกันและกําจัดเชื้อรา"
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนางานอาชีพ รุนที่ 43 (หลักสูตรละ
3500 บาท/คน คาทดสอบ 100 บาท/
คน)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การเขียนหนังสือราชการ" รุนที่ 1

ศธ
0513.10103
/ ว 594
ศธ
0513.132 /
ว 0047

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การเขียนหนังสือราชการ" รุนที่ 2

คาใชจาย
(บาท)

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท, นาย
วิวัฒน ชูชม, น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร,
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

น.ส.ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย

สํานักงาน
อธิการบดี
ศธ
0513.13301
/ ว 057

วธ
0407/912

ศธ
0513.10103/
ว 1991
ศธ
0513.10103/
ว 1991

สํานัก
พิพิธภัณฑ
และ
วัฒนธรรม
การเกษตร
กองการ
เจาหนาที่
สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

สํานักหอ
จดหมายเหตุ
แหงชาติ
ศูนยภาษา
คณะ
มนุษยศาสตร

ชื่อบุคลากร

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท, น.ส.
ทัณฑิมา เดชโชติ, น.ส. รุงรัชณี สนิท
จันทร, น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน
นางพิบูลศิลป วัฒฑนะพงศ, นายวิวัฒน
ชูชม, น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท
4,800.00
น.ส.รุงรัชณี สนิทจันทร
1,500.00

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คง
ศักดิ์ไพบูลย
นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท, น.ส.
10,700.00 สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส.รุงรัชณี สนิท
จันทร

กองการ
เจาหนาที่

น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

กองการ
เจาหนาที่

น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร, นางพัชญสิตา
อัครบดีชยานันท

34

ลําดับที่

วันที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

เลขที่คําสัง่ /
วันที่ (ถามี)

ชื่อหนวยงาน
ที่จัดกิจกรรม

โครงการเสวนา เรื่อง "จดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ ไปดวยกัน ไปไดไกล"

บพภ.530086

ศธ
0513.10103/ ว
2345
ศธ
0513.10119/
216

พิพิธภัณฑ
ธนาคารไทย
ธ.ไทยพาณิชย
กองการ
เจาหนาที่

25

ระบุวัน
เริ่ม-วัน
สิ้นสุด
กิจกรรม
6-ก.ค.-53

จํานวน
วันที่ไดรับ
การพัฒนา
(วัน)
1

26

13-ก.ค.-53

1

โครงการประชุมเครือขายผูบริหารที่กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน

27

14-ก.ค.-53

1

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแกผูตรวจ
สอบภายในประจําหนวยงาน เรื่อง
"ตรวจสอบพัสดุอยางสรางสรรค"
โครงการสัมมนาวิชาการประจําปสมาคม
จดหมายเหตุสยาม

28

22-23 ก.ค.
53

2

29

28-30 ก.ค.
53

3

30

3-4 ส.ค. 53

2

31

น.ส. รุงรัชณี สนิทจันทร, นาง
พัชญสิตา อัครบดีชยานันท
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

สํานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
สมาคม
จดหมายเหตุ
สยาม
หอจดหมาย
เหตุ มก.

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท,
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน, น.ส.รุง
รัชณี สนิทจันทร
น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา
8,000.00 คงศักดิ์ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดช
โชติ, น.ส.รุงรัชณี สนิทจันทร
นางพิบูลศิลป วัฒฑนะพงศ, น.ส.
38,116.00 พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา คง
ศักดิ์ไพบูลย, นางพัชญสิตา อัคร
บดีชยานันท, น.ส.สินิทธ สิทธิ
เสรีชน, นายวิวัฒน ชูชม, น.ส. รุง
รัชณี สนิทจันทร

สมาคม
SEAPAVAA

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา
คงศักดิ์ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดช
โชติ

1,800.00

ศธ 0513.132/
ว 0047

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

2,000.00

ไลฟสไตลยุคใหมกับการทํางานใน
สํานักงาน

ศธ 0513.132/
ว 0047

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

1,500.00

ศธ
0513.10103/ ว
3360
ศธ
0513.10105/ ว
3482

กองการ
เจาหนาที่

3

25-26 ส.ค.
53

2

33

27-ก.ย.-53

1

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "การ
บริหารจัดการความรูในหนวยงาน"

34

28-ก.ย.-53

1

อบรมการจัดทําขอมูลรายงานการเงินราย
ไตรมาส

ชื่อบุคลากร

(บาท)

โครงการศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ พิพิธภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมณ หอประวัติสถานี
วิจัยดอยปุย หอประวัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ และหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14
และการประชุมสามัญประจําปของสมาคม
อนุรกั ษสื่อโสตทัศนแหงเอเชีย-แปซิฟค
(SEAPAVAA)
Microsoft office 2003 สู Microsoft office
2007 อยางมืออาชีพ

18-20 ส.ค.
53

32

คาใชจาย

กองคลัง

7,500.00

นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท

น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

น.ส. พฎา พุทธสมัย, น.ส.ปทมา
คงศักดิ์ไพบูลย, น.ส.ทัณฑิมา เดช
โชติ
นางพัชญสิตา อัครบดีชยานันท,
น.ส.สินิทธ สิทธิเสรีชน

35

“ฐานขอมูลบูรพาจารยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ฐานขอมูลบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกิดขึ้นมาจากการ
รวบรวมขอมูลมาจากหนังสือ เกษตรปูชนีย 60 ป ที่ไดจัดทําขึน้ เนื่องในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัย
ครบรอบ 60 ป โดยไดมีการเปดตัวฐานขอมูลอยางเปนทางการไปเมื่อป 2552 ทางหอจดหมายเหตุ
ไดมีการดําเนินการในการปรับปรุงรูปแบบการใชงานของฐานขอมูลใหมีความสะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัยพรอมทั้งไดมีการเพิ่มเติมขอมูลบางสวนใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น

โดยทานสามารถ เขาชม ฐานขอมูลเกียรติภูมิบูรพาจารยและผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรผานทาง http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.html และสามารถติชมและให
คําแนะนําไดผานทาง e-mail : archives@ku.ac.th หรือ ทาง Blog :
http://kuarchives.wordpress.com/
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สถิติผูใชบริการ
ในป 2553 หอจดหมายเหตุ ไดตอนรับผูเขามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สําคัญ ดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ตอนรับ ศาสตราจารย Matti Usuitupa ฮธิการบดีจาก University of
Kuopio ประเทศฟนแลนด

วันที่ 21 ตุลาคม 2552 บุคลากรจากกรมประมง จํานวน 20 คน

วันที่ 28 ตุลาคม 2552 นิสิตวิเทศอาสาจากกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 20 คน
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ทานผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน

วันที่ 11 มกราคม 2553 อาจารยและนิสิตผูมาศึกษางานทางดานวัฒนธรรมไทย ภาควิชา
ภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรจาก University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 13 คน

วันที่25 มกราคม 2553 นิสิตแลกเปลี่ยนนานาชาติโครงการ KUSEP หลักสูตร
International Business and Thai Culture รุนที่ 4 Spring 2010 ประเทศฟนแลนด จํานวน 10
คน
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วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 4 คน

วันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะจากโครงการฝกอบรมนานาชาติ Sufficiency Economy จํานวน
25 คน

วันที่ 24 มีนาคม 2553 Mrs. Ann M. Watson และคณะบรรณารักษจากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 4 คน
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วันที่ 7 มิถุนายน 2553 อาจารยและนิสิตจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 10 คน

วันที่ 11 มิถุนายน 2553 รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจพรอมคณะ จํานวน 3 คน

วันที่ 24 มิถุนายน 2553 นิสิตจากโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 87 คน
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วันที่ 29 มิถุนายน 2553 บุคลากรจากสถาบันพัฒนาและผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 20 คน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 นิสิต Xi’an University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน
22 คน

วันที่ 10 สิงหาคม 2553 อาจารยและนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน Inje University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 12 คน
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วันที่ 11 สิงหาคม 2553 นิสิตแลกเปลี่ยนนานาชาติโครงการ KUSEP หลักสูตร
International Business and Thai Culture รุนที่ 6 Fall 2010 ประเทศฟนแลนด จํานวน 6 คน

วันที่ 16 กันยายน 2553 คณะศึกษาดูงานจากสถานีเกษตรหลวงดอยอางขาง จํานวน 8 คน

เดือน

สถิติผูเขาเยี่ยมชมหอประวัติ มก ปงบประมาณ 2553
ก.ย.
ส.ค.
ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.
ก.พ.
ม.ค.
ธ.ค.
พ.ย.
ต.ค.

43
74
72
191
14
18
53
88
65
62
68
40
จํา นวนผูเขา เยี่ยม
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เลาประสบการณงานหอจดหมายเหตุ
หากจะจัดสัมมนา บรรยายทางวิชาการ ตองเตรียมงานอยางไร
พิบูลศิลป วัฑฒะพงศ
*ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ มก.
-การสัมมนา (seminar) หมายถึงการประชุม การถกปญหาเพื่อหาผลสรุปเพื่อความรูเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
-การบรรยายทางวิชาการ (Lecture) หมายถึง การบรรยาย ปาฐกถาเพื่อใหความรูแกผูฟง
เนื่องจากหอจดหมายเหตุเปนหนวยงานที่คอนขางใหมของมหาวิทยาลัย เพราะเพิ่งกอตั้งเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2547 งานหลักคือการรวบรวมเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งตองไดรับความ
รวมมือจากทุกองคกร เพราะหนวยงานทั้งหลายคือเจาของเอกสาร หอจดหมายเหตุจึงมีการจัดสัมมนา
วิชาการ บรรยายทางวิชาการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเขาใจในภารกิจของหอ
จดหมายเหตุ จักไดรวมกันพัฒนาหอจดหมายเหตุตอไป
การจัดสัมมนา หรือบรรยายทางวิชาการ อาจหาอานไดจากตําราทั่วไป บทความนี้เพียงสรุป
ประเด็นสําคัญในการเตรียมการจัดสัมมนา หรือบรรยายเพื่อพวกเรากันเอง (จะไดเตือนความจําวาตอง
เตรียมเรื่องใดบาง) สรุปประเด็นใหญๆซึ่งไดจากประสบการณในการทํางาน คือ
-การกําหนดหัวขอ ตั้งชื่อเรื่อง เพื่อเปนแนวทางที่จะใหผูเขารวมสัมมนาทราบวาจะใหความรูใน
เรื่องใด ปจจุบันการตั้งชื่อเรื่องจะใชความไพเราะ ความงดงามของภาษามากขึ้น เชน ภาพเกาเลาเรื่อง
อนุรักษภาพอยางไรใหยืนนาน ฯลฯ แทนที่จะใชหัวขอวา เลาเรื่องจากภาพ หรือ ภาพเกามีประโยชน
อยางไร ฯลฯ
-ผูฟงเปนใคร เพื่อกําหนดวิทยากร เพราะผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมาบางทานพูดเรื่องยากใหฟงงาย
บางหัวขอจําเปนตองใชศัพทเทคนิคบอยครั้ง (ผูฟงตองมีพื้นฐานในศาสตรนั้นพอควร) หากสามารถ
เลือกวิทยากรใหเหมาะสมกับผูฟงนาจะไดผลดีตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
-กําหนดวัน เวลา เรื่องเวลาที่เหมาะสมมีความสําคัญยิ่ง หากเราจัดชวงที่ผูฟงมีภาระมาก (ตอง
ตรวจขอสอบ ตองเรงสงคะแนน มหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานสรุปเอกสารสําคัญ ฯลฯ) จะทําใหมีคน
สนใจนอย เพราะตองรับผิดชอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ หากจัดในวันใกลๆเทศกาลตางๆ
ใกลชวงสงทายปเกา-ตอนรับปใหม สงกรานต ผูฟงจะนอย เพราะชวงเวลานั้นทุกคนกําลังเตรียมใจสลัด
ภารกิจจําเจ เตรียมรับความสดชื่นมากกวาเรื่องอื่นๆ
-สถานที่ ควรเปนสถานที่ไปมาสะดวก มีที่จอดรถ บรรยากาศดีหากเลือกได
-วิทยากร เชิญผูเชี่ยวชาญในวิชาหรือเรื่องนั้นๆมากกวาจะดูแตความดัง หรือเพื่อสนุกสนาน
เพียงอยางเดียว ถาสามารถเชิญวิทยากรที่ทรงความรู ถายทอดเกง อารมณดี ผูรวมสัมมนาจะได
ประโยชนอยางเต็มที่
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รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร คือ ทานจะเดินทางมาเอง หรือควรมีรถ รับ-สงเมื่อทานมาถึง
แลว ควารมีผูตอนรับเชิญทานไปที่พักผอน(หากมี) หรือจัดใหทานนั่งที่ใด โดยปกติแลววิทยากรจะเปน
กันเอง แตเราควรพิถีพิถันใหเกียรติทาน
คาตอบแทนหรือของขวัญสําหรับวิทยากร ศึกษาอัตราคาตอบแทนสําหรับวิทยากร หากเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศคาตอบแทนจะสูงกวาปกติ หรือวิทยากรจากตางจังหวัด/ตางประเทศ อาจ
ตองเตรียมทั้งเรื่องที่พัก คาเดินทาง
-พิธีกรในงาน เพื่อทําหนาที่เชิญแขกเขารวมประชุม ใหความรูโดยทั่วๆไปกอนประชุม รวมทั้ง
เชิญประธาน เปด-ปดงาน ควรเลือกผูที่คลองแคลว น้ําเสียงดี ฉะฉาน สามารถแกไขสถานการณไดดี
-ผูดําเนินรายการ นอกจากมีน้ําเสียงดี พูดชัดเจนแลว ควรเปนผูมีความสามารถในการจับ
ประเด็น ประมวลความคิดเห็นตางๆของวิทยากร รวมทั้งรักษาเวลาในการสัมมนา สวนประวัติของผู
ดําเนินรายการ ประวัติวิทยากรควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบเตรียมไว
-คํากลาวเปด-ปดงาน วัตถุประสงคของการจัดงาน ควรมอบหมายใหบุคคลที่เขาใจการจัด
สัมมนาเปนผูเขียน หรืออาจแบงงานกันไดแลวแตกรณี
-อาหารวาง-อาหารเที่ยง(หากมี) หนวยงานจะจัดเองโดยตรงหรือติดตอบุคคลภายนอกขึ้นอยู
กับความพรอมของหนวยงาน ควรศึกษาอัตราที่จะเบิกจายได เพราะจะไดใชเปนขอมูลในการขออนุมัติ
โครงการ
-การขออนุมัติโครงการ การสัมมนาหรือการบรรยายเรื่องใดก็ตาม จะมีคาใชจายทั้งสิ้น เชน คา
หองประชุม(หากจําเปน) คาวิทยากร คาอุปกรณ รวมทั้งวัสดุที่ใชในการทํางาน คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันหรืออื่นๆ หลังจากรวมคาใชจายแลวควรขออนุมัติใชเงินโดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามยอดเงิน
ที่ขออนุมัติเพื่อความคลองตัวหรือยืดหยุนไดตามควร สิ่งสําคัญที่ตองชี้แจง คือ จะจัดสัมมนา อภิปราย
เรื่องอะไร มีหลักการและเหตุผลประกอบ วัตถุประสงค หนวยงานใดรับผิดชอบ เพื่อระบุสถานที่ วัน
เวลา ผูเขารวมเปนใคร จํานวนเทาใดและประโยชนที่จะไดรับ ทั้งนี้ผูมีอํานาจอนุมัติจักไดพิจารณาให
ดําเนินการ สรุปจากประสบการณคะ
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การดูแลรักษาเอกสารสําคัญของหนวยงาน
พฎา พุทธสมัย
*นักเอกสารสนเทศ
หอจดหมายเหตุมีหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานก็คือการดูแลรักษาเอกสารสําคัญ
ทางดานประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยใหอยูไดยาวนานเพื่อประโยชนในการใชงานทั้งทางดาน
ประวัติศาสตรหรือทางดานการศึกษาวิจัย ซึ่งเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยนั้นก็คือ เอกสารจาก
หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยนั่นเอง
ดังนั้นวิธีการที่จะดูแลรักษาเอกสารสําคัญเหลานี้ใหอยูไดยาวนานจึงจําเปนที่จะตองรักษาจาก
หนวยงานเจาของเอกสารผูเปนเจาของมาตั้งแตตนซึ่งจะชวยยืดอายุในการใชงานของเอกสารไดเปนอยาง
ดี ดังนั้นวิธีการเล็กๆนอยๆที่จะนําเสนอในการครั้งนี้เปนเทคนิควิธีการในการดูแลรักษาเอกสารสําคัญ
อยางงายๆที่ทุกคนก็สามารถทําไดกับหนวยงานของทาน
อยางแรกที่เราจะตองคํานึงถึงคือ สภาพและแหลงที่เก็บเอกสาร สถานที่เก็บควรจะตองไมชื้น
เกินไป ไมรอนเกินไป เรียกวาอุณหภูมิพอเหมาะ ปลอดภัยจากฝน และความรอนเปนหลัก เพื่อให
เอกสารสามารถอยูกับเราไปไดอีกยาวนาน
รูปแบบวิธีการในการเก็บเอกสาร หนวยงานตางๆสวนใหญจะเก็บเอกสารไวในแฟมใหญสัน
กวาง ซึ่งก็เปนการเก็บตามหลักการใชงานของงานสารบรรณของหนวยงานทั่วไป แตการเก็บเอกสารที่
สําคัญตามตารางการเก็บเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย อยางเชน ประกาศ คําสั่งแตงตั้งคณบดี
ผูอํานวยการ แตงตั้งคณะกรรมการตางๆที่สําคัญของคณะหรือสํานัก การกอสรางอาคารตางๆ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวของกับราชวงศ ควรจะเก็บแยกออกมาจากเอกสารทั่วไป เนื่องจากเปนเอกสารที่จําเปนที่
จะตองเก็บรักษาไวตลอดไปเพื่อประโยชนทางดานประวัติความเปนมาของหนวยงาน
วิธีการงายๆที่จะชวยยืดอายุเอกสารก็คือ ถอดคลิปหรือลวดเย็บที่ใชเย็บเอกสารอยูออก
กอนที่จะเก็บเขาแฟมเขาตูตามปกติก็จะทําใหเอกสารไมเสียหายจากสนิมของเหล็กไดแลว สวนที่เหลือก็
คือเก็บใหพนจากแสงแดด น้ํา รวมถึงฝุนละอองและแมลง เพียงเทานี้ก็สามารถจะยืดอายุการใชงานของ
เอกสารใหยาวนานมากยิ่งขึ้นไดแลว
เอกสารที่มีชํารุดเสียหาย มีดวยกันจากหลายสาเหตุดวยกันไมวาจะจากปจจัยภายนอก คือ
สภาพแวดลอม มนุษย หรือจากปจจัยภายในก็คือจากตัวของกระดาษ กระบวนการผลิตของกระดาษเอง
ก็มีสวนทําใหเอกสารสําคัญๆชํารุดเสียหายไดซึ่งมีวิธีการในการดูแลรักษาที่แตกตางกันไปตามลักษณะ
ปญหาที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน เอกสารเปยกน้ําติดกันเปนปก ควรนํามาผึ่งลมใหแหงแลวคอยๆดึง
แยกเอกสารที่ติดกันออก แลวนําเก็บใสแฟมใสตูใหมิดชิด ถาเปนเอกสารที่สําคัญมากก็ควรนําไป
สแกนหรือถายเอกสารเก็บไวเพื่อเปนขอมูลสํารอง
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ในกรณีที่เอกสาร ขาด ชํารุดไมควรเอาสก็อตเทปไปปะซอมแซมเพราะจะยิ่งกอใหเกิดความ
เสียหายกับเอกสารมากยิ่งขึ้น ถาเอกสารขาดไมมากสามารถหยิบจับได ก็สามารถนําเก็บไดโดยอาจจะใส
แฟม หรือทําซองหุมเอกสารเพื่อจะไดลดการจับตองเอกสารโดยตรง แตถาเอกสารเสียหายอยางมากไม
สามารถซอมแซมไดก็ควรสแกนหรือถายเอกสารเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป
นอกจากเอกสารที่หนวยงานจําเปนที่จะตองเก็บรักษาไวแลวก็ยังมีเอกสารที่ใชงานเรียบรอย
แลวหรือครบอายุการเก็บรักษารวมถึงไมมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร กฎหมาย ฯ และเอกสาร
เหลานั้นก็ควรนําไปทําลายตามระเบียบงานสารบรรณ วาดวยการทําลายเอกสาร ซึ่งก็จะมีขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน รายละเอียดสามารถหาดูไดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดานงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ก็จะเปนลดปญหาในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานไปไดสวนหนึ่ง
จากที่กลาวมาทั้งหมดก็เปนแนวทางในการดูแลรักษาเอกสารราชการงายๆที่ทุกหนวยงาน
สามารถทําไดในเบื้องตน กอนจะสงมอบเอกสารสําคัญเหลานี้ใหหอจดหมายเหตุดูแลรักษาไวตลอดไป
จึงหวังวาบทความนี่จะมีสวนชวยนําเสนอแนวทางเล็กๆนอยๆในการดูแลเอกสารใหกับทุกหนวยงาน
ดังมีคนกลาวไววา “ ปองกันดีกวาแกไข ”
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การใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตุในการจัดแสดงนิทรรศการ
ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
*นักจดหมายเหตุ
บทความนี้ เขียนขึ้ น จากประสบการณ ของผู เขี ยนที่ ไ ดมี โ อกาสใช เอกสารจดหมายเหตุ ใ นหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาประกอบในการจัดทําโปสเตอรจัดแสดงนิทรรศการเนื่อง
ในเหตุการณวันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ใหหอจดหมายเหตุ มก. เปนผูดํา เนินการจัดทํา ไมวาจะเปนนิทรรศการวั นรําลึกถึ งรัชกาลที่ 8 ทรง
หวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขนฯ ซึ่งเปนงานแรก ตอดวยงานวั นที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรี
ทรงโปรด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศในวโรกาศตางๆ นิทรรศการประกอบการ
จัดงานเชิดชู บูรพาจารย และนิ ทรรศการเนื่ องในโอกาสสําคัญ ตางๆ ของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร
เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรแหงชาติ เกษตรแฟร ประเพณีรับนองใหม เปนตน
ในการจัดแสดงนิทรรศการนั้น จุดประสงคหลักที่สําคัญคือ การเผยแพรความรูสูสาธารณชน
ดังนั้น ขอมูล ตางๆ ไมว าจะเปนภาพหรือขอความจึ งตองมีความถูกต อง แมนยํา มากที่ สุด เพื่อใหผูชม
นิทรรศการไดรับทั้งความรูและขอมูลที่ถูกตอง ผนวกกับแสงสี ความบันเทิง(อันนอยนิด)ที่ดึงดูดใหผูที่
ผานไปมาเดินแวะเวียนเขามาชม ขอมูลตางๆ ที่นํามารอยเรียงเปนเรื่องราวในนิทรรศการแตละเรื่อง
นั้น ไดมาจากการคนควา สืบคนขอมูล โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุที่มีอยูหลายประเภทใหสามารถ
เลือกนํามาใชขึ้นอยูก ับรูปแบบของนิทรรศการที่จะนําเสนอ
เอกสารจดหมายเหตุที่นํามาใชในการจัดแสดงนิทรรศการนั้น นอกจากจะใชเอกสารจดหมาย
เหตุนําเสนอโดยตรงแลว ยังสามารถนํารายละเอียดที่อยูในเอกสาร เชน ขอความ รูปภาพ มาจัดทํา
เปนเอกสารประกอบนิทรรศการ อาทิ โปสเตอร ไดอีกดวย กลา วคือ เปนการเรียบเรียงขอมูลขึ้น
โดยใชขอมูลจากเอกสารจดหมายเหตุเปนข อมูลอางอิง เพื่อเพิ่มใหนิท รรศการในหัว ขอนั้นๆ มีความ
นาสนใจ นาเชื่อถือ และนาติดตาม แตอยางไรก็ตาม ขอมูลตางๆ ที่นํามาเรียบเรียงใหมนั้น ตองมา
จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดและถูกตองที่สุดในเวลานั้น
ขณะเดี ยวกั น การออกแบบเพื่ อให สีสั น และการจั ด
วางภาพประกอบก็มีสวนสําคัญ งานนิทรรศการบาง
หัวขอมีขอจํากัดในการใชสี เชน นิทรรศการเพื่อการ
ไว อาลั ยแด ผู ที่ เสี ยชี วิ ต สี ที่ ใ ช ก็ จํ า กั ด อยู ที่ สี ดํ า เทา
ขาว เงิน ทองสวนลวดลายหรือพื้นหลัง มัก ไมจํากัด
แต ส ว นใหญ จ ะเป น แบบเรี ยบๆ สวยงาม หรื อ นํ า
ภาพถายมาทําเปนพื้นหลังก็ได สวนภาพประกอบก็
มัก จะเป น ภาพที่ เกี่ยวข องกั บ เนื้ อหา เช น กล า วถึ ง
ประวัติชีวิตและครอบครัว ก็อาจจะมีรูปถาย
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ครอบครัวมาประกอบซึ่งหากไดเปนภาพขาวดําหรือนํามาตกแตงใหเปนภาพเกาได ก็จะดูคลาสสิคไปอีก
แบบหนึ่ง ตกแตงนิทรรศการเพิ่มเติมดวยตนไมดอกไมบางเล็กนอยไมใหดูรกจนเกินไป หรืออาจนํา
ผลงานที่เกี่ยวของกับทานผูนั้นมาจัดแสดงประกอบเชนในภาพเปนงานนิทรรศการ “นอมรําลึกถึงสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” เปนตน

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชวงศ หรือวันสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
โดยปกติแลวมักจะมีสีหรือรูปแบบที่เปนสัญลักษณประจําของเรื่องนั้นๆ ดวย เชน นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ นิทรรศการประกอบงานสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย นิทรรศการ
ประกอบการสัมมนาหรือบรรยายทางวิชาการ เปนตน
ขอมูลที่นํามาจัดทํานิทรรศการบางเรื่องเปนขอมูลที่เปนจริงและหยุดนิ่งแลว ไมเปลี่ ยนแปลง
สวนใหญมักเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเหตุการณสําคัญ สถานที่สําคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สถาปนามาเกือบ 70 ป แลว ขอมูลในสวนนี้จึงมีกระจัดกระจายอยูทั่วไป
การนําขอมูลมาใชจึงตองมีการตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลง เพราะบางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อนกัน
บางในเรื่องของป พ.ศ. จํานวนตางๆ เปนตน ซึ่งแหลงขอมูลที่จะตรวจสอบไดนั้น นอกจากเอกสาร
หนังสื อ แลว ยั งสามารถสอบถามไดที่หนวยงานส วนกลางของมหาวิท ยาลัย หรือหน วยงานเจ าของ
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นิ ท รรศการ หรื อ จากคณาจารย บุ ค ลากรอาวุ โ ส ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อร ว มอยู ใ น
เหตุ ก ารณ นั้ น ๆ ซึ่ ง บู ร พาจารย ของมหาวิ ท ยาลั ย นี้ ถื อ เป น คลั ง แห ง ความรู สรรพวิ ช าต า งๆ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหอจดหมายเหตุ เล็งเห็นถึงความสําคัญและยกยองทานเหลานั้นมาอยาง
ตอเนื่อง โดยผานทางกิจกรรมของหอจดหมายเหตุอันไดแก งานเชิดชูบูรพาจารยในลักษณะการเสวนา
หรือการบรรยายพิเศษ ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรเกียรติประวัติและผลงานของทาน
นั้นๆ ดวยเสมอ
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การดูแลรักษาหนังสือตามสไตลหอจดหมายเหตุ มก.
ทัณฑิมา เดชโชติ
*นักจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุ ไดรับมอบหนังสือมากมายจากทั่วทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
(ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้) นํามาเก็บรักษาไวที่หอจดหมายเหตุ จุดมุงหมายเพื่อเสริมและเต็มเต็มขอมูลที่ได
จากเอกสารจดหมายเหตุ ใหแกผูที่มาคนควาหรือหาขอมูล ปริมาณหนังสือที่หอจดหมายเหตุไดรับในแต
ละปบางปมากกวาปริมาณของเอกสารจดหมายเหตุที่หาไดเสียอีก ซึ่งแนนอนอยูแลววาหนังสือสามารถ
ตีพิมพไดเรื่อยๆ แตเอกสารจดหมายเหตุไมสามารถทําเชนนั้นได
จากปริมาณหนังสือที่ไดรับในแตละป ทุกทานรูหรือไมวาทางหอจดหมายเหตุมีวิธีจัดการ
จัดเก็บ ดูแลรักษา ใหบริการอยางไร มาดูกัน
กรณีหนังสือใหม
อันดับแรก เมื่อไดหนังสือมา หอจดหมายเหตุก็จะนํามาคัดเลือกหนังสือที่มีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเก็บไว อยางต่ํา 1 เลม (แตไมเกิน 2 เลม ยกเวนหนังสือเกา ) สวนที่
พิจารณาแลววาไมเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยจะสงตอไปใหทางสํานักหอสมุด หรือนําไปบริจาคตาม
สมควร
จากนั้น หนังสือที่ถูกเลือกแลว จะนํามาทําทะเบียนเพื่อระบุสถานที่จัดเก็บ หมวดหมูใหงายตอ
การคนหา แลวนําไปเก็บเขาชั้น
กรณีหนังสือเกา
สวนใหญหนังสือเกาที่หอจดหมายเหตุไดรับมอบมาจะเปนหนังสือที่มีความเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองพิจารณาคัดเลือก แตจุดที่สําคัญอยูที่
การดูแลรักษา ซึ่งมีวิธีการดังนี้
พิจารณาสภาพภายนอก ความชํารุดของหนังสือที่ไดรับวามาจากสาเหตุภายในหรือภายนอก
ภายใน เชน ชํารุดเสื่อมสภาพเกิดจากตัววัสดุกระดาษ จากสารเคมี หรือจากสาเหตุภายนอก เชน ชํารุด
เสื่อมสภาพจากผลกระทบของสิ่งแวดลอม อุณฆภูมิ ความชิ้น แสงสวาง ฝุน แมลง จุลินทรีย จากนั้น
แกไขไปตามสภาพการชํารุด เชนปดฝุน อบฆาแมลง นําเขาเก็บหองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
การทําทะเบียน เพื่อความสะดวกในการคนหา สวนใหญการทําเลขทะเบียนจะแปะติดกับตัว
เลม ซึ่งหอจดหมายเหตุจะไมทํา เนื่องจากกาวเปนสาเหตุที่ทําใหหนังสือเสื่อมสภาพและชํารุดไดใน
อนาคต ดังนั้น วิธีการสําคัญที่สามารถทําใหหาหนังสือเจอไดคือ การจัดทํารหัสหนังสือแยกออกจาก
ตัวหนังสือเปนแผนกระดาษชิ้นขนาด 2.5 X 1.5 นิ้ว พิมพเลขทะเบียน กระดาษมีลักษณะเปนซี่ๆใช
หลักการเดียวกับที่คั่นหนังสือ เสียบเขาไปในตัวเลม และใชการจัดวางขึ้นชั้นอยางเปนระเบียบเรียบรอย
วางในแนวตั้งเพื่อปองกันฝุนดวยคะ
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การใหบริการ หนังสือใหมหรือหนังสือที่มีสภาพดี หอจดหมายเหตุจะนําออกใหบริการ
ตามปกติคือใหผูมาขอใหบริการอานและนําไปถายเอกสารดวยตัวเอง สวนหนังสือเกา หอจดหมายเหตุ
จะนําตนฉบับไปถายเอกสารเย็บรูปเลมแลวออกใหบริการแทนเพื่อปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากความไม
ตั้งใจของผูใชบริการ
ใหบริการยืมออก บางครั้งผูใชบริการตองการที่จะขอยืมหนังสือไปทั้งเลม ทางหอจดหมายเหตุ
ก็จะพิจารณาอนุมัติโดยดูจาก สภาพของหนังสือ และจํานวนก็อปปที่หอจดหมายเหตุมี ซึ่งจะมีการ
ลงบัญชีรายการสิ่งของที่ถูกยืมออกไปทุกครั้ง
การซอมแซม เปนเรื่องที่ดีวา หนังสือที่ทางหอจดหมายเหตุไดรับสวนใหญมีสภาพที่ดี จึงยังไม
ตองมีการซอมแซมหนังสือ แตอยางไรก็ตามหอจดหมายเหตุก็มีโครงการที่จะจัดสงเจาหนาที่ไปฝกงาน
ทางดานการซอมหนังสือกับซอมเอกสารเพื่อรองรับการทํางานในอนาคตคะ
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จัดระเบียบชีวิต คิดทําตารางงาน
สินิทธ สิทธิเสรีชน
*เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูที่ทํางานฝายบริหารงานทั่วไปอาจรูสึกยุงเหยิง โดยเฉพาะหนวยงานที่มีบุคลากรนอย
เพราะเจาหนาที่หนึ่งคนอาจเกี่ยวพันกับการทํางานหลายดาน ทั้งการเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ
การราง-พิมพหนังสือ ทํารายงานการประชุม รายงานผลการดําเนินงานตางๆ และงานธุรการทั่วไป ซึ่ง
หอจดหมายเหตุเปนหนวยงานเล็ก ปริมาณงานแตละดานจึงยังไมมากนัก แตหากเปนชวงที่มีงานเขามา
พรอมกันหลายชิ้นก็จะเกิดความสับสนวุนวายได เชน ชวงสิ้นปงบประมาณที่จะตองทํารายงานตางๆ
และงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ อื่นๆ ที่จะตองทําใหเสร็จในเวลาไลเลี่ยกันนับสิบรายการเลยทีเดียว ยัง
ไมนับรวมงานเล็กๆ นอยๆ ที่ตองทําเปนประจําอีก หลายคนจึงประสบปญหาวาไมรูจะเริ่มตนทําอะไร
กอน-หลังดี หรือทําชิ้นแรกเสร็จก็ลืมไปแลววามีงานอะไรคางอยูบาง จากปญหาเหลานี้ทําใหเริ่ม
ตระหนักวาควรจัดระเบียบชีวิต คิดทําตารางงานขึ้นมาดีกวา โดยเริ่มดําเนินการดังนี้
1. เขียนชื่องาน/กิจกรรมที่ตองทํา หนวยงานที่จะสง และกําหนดสง โดยเขียนเรียงตามลําดับ
ที่ไดรับมอบหมายงานมาเพื่อความสะดวกในการบันทึก อีกทั้งเราอาจทําแบบฟอรมตารางงาน
ไวลวงหนา ดังตัวอยางดานลาง
2. จัดลําดับความสําคัญของงาน วาชิ้นไหนควรทํากอน-หลัง โดยใหความสําคัญกับความ
เรงดวนของงาน (กําหนดสง) เปนหลัก และความยากงาย ระยะเวลาที่ตองใชในการทํางาน
เปนสวนประกอบรองลงมา ตัวอยางเชน

ตัวอยางตารางงาน
ลําดั
งาน/กิจกรรม
บ
5
จุลสาร
3
รายงานการเงินรายไตรมาส
งบเดือน
10 ตรวจสอบพัสดุ ประจําป
1
รายงานผลเปาหมายการดําเนินงาน
9
Blog ประจําเดือน ต.ค.53
2
แจงยอดเงินทดรองประจําป
4
ตออายุยืมเงินหมุนเวียน
โอนคาสาธารณูปโภค
6
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
8
รายงานขอมูลโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
7
รายงานการประชุม
ยืนยันกรอบอัตรากําลังผานเว็บ
บทความรายงานประจําป
ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร
สรุปการเขารวมพัฒนาบุคลากร

สงให
ทั้ง มก.
กองคลัง
กจน.
กองคลัง
กองแผนงาน
หจม.
กองคลัง
กองคลัง
หอสมุด+คลัง
กองคลัง
กองกิจการนิสิต

กําหนดสง
ภายในวันที่
ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
พ.ย. 53
12 พ.ย. 53
5 ต.ค. 53
30 ต.ค. 53
8 ต.ค. 53
8 ต.ค. 53
พ.ย. 53
8 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53

หจม.
กองแผน
ฝายวิชาการ หจม.
กจน.
ฝายวิชาการ หจม.

14 ต.ค. 53
5 พ.ย. 53
5 พ.ย. 53
29 ต.ค. 53
28 ต.ค. 53

ยาก/ใช
เวลามาก













เริ่มทํา

แลวเสร็จ

6 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53

21 ต.ค. 53
27 ต.ค. 53

19 ต.ค. 53
27 ก.ย. 53
15 ต.ค. 53
29 ก.ย. 53
5 ต.ค. 53

4 ต.ค. 53
21 ต.ค. 53
6 ต.ค. 53
6 ต.ค. 53

7 ต.ค. 53 8 ต.ค. 53
13 ต.ค. 53 15 ต.ค. 53
8 ต.ค. 53
26 ต.ค. 53
21 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
20 ต.ค. 53

13 ต.ค. 53
27 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
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จากตารางขางตน จะเห็นวางานที่เริ่มทําเปนอันดับแรก คือ รายงานผลเปาหมายการ
ดําเนินงาน (งานที่ 5) เนื่องจากมีกําหนดสงเร็วที่สุด และตองใชระยะเวลาในการทําคอนขางมาก ลําดับ
ตอมาคือการแจงยอดเงินทดรองจาย ที่แมจะมีกําหนดสงวันเดียวกันกับงานอื่นๆ แตมีความยาก
เนื่องจากตองมีการทําบัญชี ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใหถูกตอง และใชเวลามาก จึงเริ่มทํากอนงาน
อื่นๆ ที่ใชเวลานอยกวา
งานที่ใสไวในตารางตัวอยางสวนใหญจะมีความยาก หรือตองใชเวลาในการทํามากทั้งสิ้น
(เนื่องจากไมไดใสงานประจําไว) ในกรณีนี้จึงตองดูจากกําหนดสงเปนหลัก แตอาจสังเกตวามีบางงานที่
กําหนดสงชากวา แตเริ่มทํากอนงานที่มีกําหนดสงเร็วกวา แสดงใหเห็นวายังมีปจจัยอื่นๆ อีกในการ
จัดลําดับ คือ
1) วันที่รับงาน ดังที่ไดกลาวในตอนแรกแลววาเราบันทึกตามลําดับวันที่ไดรับมอบหมาย
งานมา ดังนั้นงานที่รับมากอนยอมมีโอกาสเริ่มดําเนินการเร็วกวา เนื่องจากขณะนั้นยังไม
มีงานอื่นเขามา แตเมื่อภายหลังมีงานที่เรงดวนกวาเราอาจหยุดงานเดิมไวแลวเริ่มทํางาน
ใหมกอน หรือทําสลับกันไปก็ได ไมจําเปนตองทํางานใหเสร็จทีละชิ้น
2) เปนงานที่ใชเวลาในการทํามาก งานประเภทนี้มักจะไดรับมากอนกําหนดสงเปน
เวลานาน เพื่อใหเวลาในการทํางาน เนื่องจากหนวยงานเจาของเรื่องทราบวาเปนงานที่
ตองใชระยะเวลาทํามาก เมื่อเราไดรับแลวอาจทํางานอื่นที่เรงดวนกวาไปกอนได แตพอมี
เวลาก็ควรเริ่มดําเนินการงานที่ใชเวลามากทันที
เมื่อทําไประยะหนึ่ง มีงานบางสวนที่ดําเนินการเสร็จแลว บางสวนยังคางอยู อาจตาลายได
แนะนําใหขีดฆางานที่เสร็จแลว หรือหากตารางยาวมาก อาจทําตารางใหมเฉพาะงานที่ยังไมเสร็จเพื่อใหดู
สะดวกขึ้น
หวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนใหผูอานบางนะคะ ไมวาจะเปนฝายบริหารงานทั่วไป หรือ
ฝายอื่นๆ สามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ไมสงวนลิขสิทธิ์คะ
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การใหบริการสูความรูสึกที่ดี
รุงรัชณี สนิทจันทร*
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น การ
บริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิด
ความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย
เทคนิคการใหบริการ
1. คุณสมบัติของผูใหบริการ สิ่งที่ผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรกคือความเปนคนที่รักในงาน
บริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการ มีความ
กระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใส และเอาใจใส นอกจากนี้ พนักงานที่ใหบริการ
ควรเปนผูรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวย
2. บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแตงกายที่แลดูสะอาดเรียบรอยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก เชน การ
ยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูดสิ่งเหลานี้ ควรเปนไปโดยธรรมชาติ
3. เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเปนสื่อกลางระหวาง
ผูรับบริการกับผูใหบริการ การสนทนาใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการงายๆ ดังนี้
- สรางความเปนกันเอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเชน สวัสดีคะ(ครับ) มี
อะไรใหดิฉัน(ผม)ชวยไหมคะ(ครับ) กรุณารอสักครูนะคะ(ครับ) เปนตน การพูดจาตองชัดเจน งายตอ
การเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเรื่อง
- เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะที่ผูรับบริการพูดไม
ควรแสดงอาการที่ไมพอใจออกมาสบตากับผูรับบริการเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ
- ทวนคําพูด เพื่อแสดงใหผูรับบริการทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงในเรื่องที่ผูรับบริการ
พูดอยู
การสรางความประทับใจในงานบริการ ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูรับบริการก็ไดแก การตอนรับที่
อบอุน ใหความสนใจและความเอาใจใส พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาเขามีความสําคัญ
เปนผลใหเขาเกิดความพอใจ (นั่นคือตองใหบริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป
อีก) การปฏิบัติตนของผูใหบริการดวยไมตรีตอผูรับบริการ และความมีอัธยาศัยไมตรี เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ในการใหบริการ ผูรับบริการทุกคนที่มาใชบริการของเราเขาตองการใหเราแสดงออกดังตอไปนี้
- บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึงการใหบริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ นอย ๆ องคประกอบ
อื่น ๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน แตบริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุน และ
ประทับใจที่ไดรับการตอนรับอยางมีอัธยาศัย
- ยิ้ม รวมทั้งเราใส ยิ้ม ลงไปในน้ําเสียงดวย เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการทักทายบุคคล
เพราะจะทําใหเขารูสึกอบอุนใจและในคําพูดที่เราทักทาย เราสามารถใชน้ําเสียงและทวงทํานองที่เปน
ธรรมชาติใหผูรับบริการรูสึกพอใจที่มาใชบริการของเรา
- คําพูดที่สุภาพ และวิเศษ คือ คําพูดเหลานี้ “สวัสดีคะ” “ขอบคุณคะ” “ขอโทษคะ” “มีอะไร
ใหดิฉันชวยไหมคะ” การเรียกชื่อของผูรับบริการเปนคําวิเศษเชนกัน เมื่อเราใช
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- เราควรที่จะชวยเหลือผูรับบริการ แมวาเราเองสามารถชวยไดเพียงเล็กนอยในปญหานั้นแต
เราอาจขอใหคนอื่นชวยได แตอยางไรก็ตามอยาพยายามปดความผิดชอบใหพนตัวเอง ควรจะยอมรับ
อยางออนนอมและดําเนินการบางอยางเพื่อแกไข และแนะนําตอไป
- เราควรจะตองมีอัธยาศัยไมตรีตอเพื่อนรวมงานของเราดวยทุกคน ซึ่งจะทํางานรวมกันได
ดีกวา ถาทุนคนมีไมตรีจิตตอกัน โดยผูรับบริการจะสังเกตเห็นไดชัดจากบรรยากาศในการทํางาน โดย
สวนรวมมีอัธยาศัยไมตรีตอกันไมใชเฉพาะที่เห็นไดจากคนใดคนหนึ่ง
การปฏิบัติตนในการใหบริการ
ทางกาย ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดชื่นดวยอาการกระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงา
หาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุมกระชวย หนาตาสดใส การแตง
กายเรียบรอย ยิ้ม ไหว หรือทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น
ตองวางตัวเปนมิตร เปดเผย จริงใจ สนองความตองการของผูรับบริการอยางกระตือรือรน แสดง
ความเต็มใจที่จะใหบริการ
ทางวาจา ตองใชถอยคําชวนฟง น้ําเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม
กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไมพูดแทรก ไมกลาวคํา
ตําหนิ อาจพูดทวนย้ําสิ่งที่มีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพื่อความเขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชนตอ
ผูรับบริการ ไมพูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผูรับบริการ และใชถอยคําเหมาะสม
ทางใจ ตองทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ยินดีที่จะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองที่จะตองรับหนา
หรือพบปะกับคนแปลกหนาที่ไมคุนเคยกันมากอน แตมาเรียกรองตองการนั่น ตองการนี่ ไมปลอยให
จิตใจหมนหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทํางาน เศราซึม เบื่อหนายหรือเซ็ง
ขอควรคํานึงเกี่ยวกับการบริการ
การใหบริการเปนงานที่ลอแหลม ทําดีก็เสมอตัว ผิดพลาดก็ไดรับคําตําหนิ จึงเปนงานที่ตองการความ
รับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแนน วิธีการใหบริการอันจะทําใหผูรับบริการพอใจ จะตองรูความ
คาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวังเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้ยอมไมใชเรื่องงาย ๆ เพราะการ
ปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ตอคนตาง ๆ ใหสามารถสนองความตองการของผูรับบริการแตละประเภท ทุก
ระดับยอมมีความยากลําบาก การที่จะใหบริการเปนที่พอใจของทุก ๆ คนดูจะเปนเรื่องเปนไปไมได แต
ก็ไมพนวิสัยที่จะทําใหคนสวนใหญพึงพอใจ หากเรามีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
อยูเสมอ
ขอควรระวังในการใหบริการ
1. ไมสนใจความตองการของผูรับบริการ การใหบริการในทุกกรณีจะตองแสดงวาผูรับบริการมี
ความสําคัญ จึงตองระวังไมแสดงกิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจผูรับบริการอยางจริงจัง
2. ใหบริการขาดตกบกพรอง เปนสิ่งที่ตองย้ําเตือนอยูเสมอวา การใหบริการจะขาดตกบกพรองไมได
เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําลายงานบริการในสวนอื่น ๆ ที่ดีอยูแลวใหเกิดผลเสียหายตามไปดวย
3. ดําเนินการลาชา เปนภาพลักษณที่ไมดีอยางยิ่ง เพราะความลาชาไมตรงเวลา ทําความเสียหายให
ผูรับบริการได
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4. ใชกิริยา วาจา ไมเหมาะสม การใหบริการสามารถจะรูสึกไดจากกิริยาทาทาง การใชคําพูดและ
น้ําเสียง ผูใหบริการอาจไมมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตอผูรับบริการในทางที่ไมดี แตอยูในอารมณที่ขุน
มัว และไมควบคุมอารมณของตนจึงแสดงออกดวยทาทีและคําพูดที่ทําใหเสียความรูสึกตอผูรับบริการ
5. ทําใหผูรับบริการผิดหวัง บริการที่ทําใหผูรับบริการผิดหวังมีไดในหลายกรณีนับแตการตอนรับที่
เย็นชาหรือการพูดโทรศัพทที่ไมเหมาะสม การใหบริการอยางไมเต็มใจ ไมใสใจในการใหบริการ การ
บริการผิดพลาดทําความเสียหายใหแกผูรับบริการ
โดยสรุปจะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการใหบริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งสวนหนึ่ง
ตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการ และผูใหบริการตองเปนบุคคลที่มีใจในการใหบริการเปนสําคัญ
ตองเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความประทับใจกับ
ผูรับบริการทุกคน และทายสุด ผูใหบริการเปนกลไกสําคัญที่สุดที่จะตองพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรักการใหบริการ เพื่อการพัฒนาองคกรอยางสมบูรณแบบ
ตอไป
แหลงขอมูล :
สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการใหบริการ. สํานักพิมพสายธาร กรุงเทพฯ, 2548.
Suprachit Kabcome. การพัฒนาการใหบริการ (Nanosoft Marketing Series). (ออนไลน). เขาถึง
ไดจาก http://www.nanosoft.co.th/maktip11.htm
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554
หอจดหมายเหตุไดดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2554 เพื่อใหรองรับกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในป 2554 นี้ทางหอจดหมายเหตุไดวางแผนงานในการปฏิบัติงานดังนี้

1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในแต
ละสายงาน
1.1 กิจกรรม ศึกษาและดูงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของในดานจดหมายเหตุ หอประวัติและ
พิพิธภัณฑ
1.2 กิจกรรมสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาใน
หัวขอที่เกี่ยวของกับสายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

2

3

4

โครงการปรับปรุงพัฒนางานดานบริหารงานทั่วไป
2.1 ปรับปรุงคูมือดานการบริหารงานทั่วไป
โครงการทํานุบํารุงอาคารประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
3.1 กิจกรรมฉีดปลวก และกําจัดหนู
3.2 การดูแลรักษาพื้นอาคารและตัวอาคาร
3.3 การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและ
บริเวณโดยรอบของอาคาร
โครงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา
จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา

2

จํานวนรายการที่ไดรับการ
ปรับปรุง

1

7
3
7

จํานวนอาคารที่ไดรับการ
ทํานุบํารุง

2

จํานวนทะเบียนเอกสาร
จดหมายเหตุและวัตถุหอ
ประวัติที่ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง

2
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5

6

7
8

โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด
โครงการจัดเก็บรวบรวมและอนุรักษขอมูลเอกสาร จํานวนขอมูลเอกสาร
จดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติและสิ่งเกี่ยวเนื่อง จดหมายเหตุ
กับจดหมายเหตุอื่นๆ
จํานวนวัตถุหอประวัติ
จํานวนหนังสือที่เกี่ยวของ
โครงการจัดทําประวัติศาสตรบอกเลา ( Oral
History)

จํานวนบูรพาจารย
คณาจารยและบุคลากรผูทํา
คุณประโยชนแกมก.ที่ให
สัมภาษณ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย
โครงการบริการและเผยแพรขอมูลประวัติ เอกสาร จํานวนโครงการที่บรรลุ
จดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติในรูปแบบตางๆ
เปาหมาย
8.1 กิจกรรมนําบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษา
จํานวนโครงการที่บรรลุ
ดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับงานในดานจดหมายเหตุ
เปาหมาย
และหอประวัติ
8.2 การจัดแสดงนิทรรศการตามวาระโอกาส
สําคัญของมหาวิทยาลัย
8.3 การจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะกิจตามที่
ไดรับมอบหมาย
8.4 การจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับงานดาน
จดหมายเหตุ
จํานวนโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย
8.5 โครงการเชิดชูบูรพาจารย
8.6 โครงการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูล
ทางดานจดหมายเหตุ
8.7 กิจกรรมการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุหอประวัติใน
รูปแบบตางๆ
8.8 กิจกรรมการใหบริการขอมูลเอกสารจดหมาย จํานวนการใหบริการ
เหตุและวัตถุหอประวัติ
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
หนวยงาน
8.9 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

9

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาคาร
สถานที่

ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
จํานวนครั้งที่ไดรับการ
พัฒนา

เปาหมาย
20 ฟุต
20 วัตถุ /
ป
50 เลม
5 ทาน
1
11
โครงการ
1
4
2
1
1
1
4
ประเภท
40 ครั้ง /
ป
1000คน
/ ป
รอยละ
80
1
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หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความอนุเคราะหจากทุกหนวยงาน และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกทาน บูรพาจารย ศิษยเกา หรือผูที่มีความเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัย หากทานมีเอกสารที่เห็นวามีประโยชนตอมหาวิทยาลัย และอนุชนรุนหลัง
โปรดมอบใหหอจดหมายเหตุเปนตัวแทนในการอนุรักษ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไว เปน
ขอมูลในการศึกษา คนควา และเผยแพรตอ ไปในอนาคต

สถานที่ติดตอ
-หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ
50 ถนนงามวงศวาน 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 ประตู 2 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
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